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Aos meus dois filhos, Matthew e Mark, que nunca me
submeteram a nenhum dos desgostos e mágoas do pai do

Pródigo. Seu amor fiel a Cristo e sua afeição duradoura a mim
me fazem lembrar, de maneira vívida, viva e constante, como

minha vida foi abençoada.
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APRESENTAÇÃO

Uma história inesquecível

 
 

A maior parte das pessoas está, de certa forma, familiarizada com a
parábola do filho pródigo, encontrada em Lucas 15:11-32. Até mesmo
aqueles que não sabem quase nada sobre a Bíblia conhecem alguma coisa
sobre esse relato. Seus temas e sua linguagem estão profundamente
arraigados em nossas tradições espirituais e literárias.

Shakespeare, por exemplo, tomou emprestados parte da trama e
alguns motes da parábola do filho pródigo e os adaptou em O mercador de
Veneza e Henrique IV. O Bardo também aludiu a essa parábola
repetidamente em seus outros dramas. Arthur Sullivan usou as exatas
palavras do texto bíblico como a base de um oratório intitulado O filho
pródigo; Sergei Prokofiev produziu a história em forma de balé; e Benjamin
Britten a transformou em ópera. Do lado oposto do espectro musical, o
cantor country Hank Williams gravou uma música chamada The Prodigal Son
[O filho pródigo], comparando a volta desse personagem às alegrias



celestiais. Os maiores museus de arte do mundo estão repletos de obras
mostrando cenas da experiência do filho pródigo, incluindo desenhos e
pinturas famosos de Rembrandt, Rubens, Dürer e muitos outros.

A linguagem contemporânea é igualmente cheia de palavras e
imagens emprestadas da parábola familiar. É razoavelmente comum ouvir
alguém se referir a uma criança desobediente como “um filho pródigo”
(ou filha). Às vezes, as pessoas também falam sobre “matar o novilho
gordo” (uma metáfora apropriada para qualquer comemoração
extravagante); “alimentar-se de cascas” (referindo-se ao consumo de coisas
triviais, superficiais ou artificiais que não constituem uma boa
alimentação); ou “um viver desregrado” (significando um estilo de vida
devasso ou extravagante). Talvez você tenha ouvido ou lido essas alusões
sem reconhecer sua fonte. Elas são tomadas diretamente dessa que é a
mais conhecida entre todas as parábolas de Jesus.

Uma história a ser lembrada

A parábola do filho pródigo é uma das muitas registradas apenas no
Evangelho de Lucas. E ela sobressai.

De todas as parábolas de Jesus, é a mais ricamente detalhada,
poderosamente dramática e intensamente pessoal. É cheia de emoção,
passando da tristeza ao triunfo, depois a uma sensação de choque e, por
fim, a um desejo perturbador pela conclusão. Os personagens são
conhecidos, por isso é fácil para as pessoas se identificarem com o
pródigo, sentirem a dor do pai e, ainda assim (até certo ponto), se
solidarizar com o irmão mais velho — tudo ao mesmo tempo. A história é
memorável em muitos aspectos, e um dos mais importantes é a imagem
de rudeza que Jesus invoca ao contá-la. A descrição do pródigo como
alguém tão desesperadamente faminto, disposto a comer cascas varridas
da comida de porcos, por exemplo, retrata de maneira quase visual a
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devassidão do jovem, e o faz de uma forma que soava extremamente
repugnante aos judeus que a ouviram.

 

De todas as parábolas de Jesus,
essa é a mais ricamente detalhada,

poderosamente dramática
e intensamente pessoal.

 
Outra coisa que torna essa história inesquecível é a pungência

demonstrada na reação do pai quando o filho perdido retorna. A alegria
do pai estava repleta de terna compaixão. O filho mais novo, que tinha
partido de maneira negligente e insolente, despedaçando as esperanças de
seu pai para ele, voltou um homem completamente quebrantado. Mesmo
tendo o coração partido e, sem dúvida, sentindo-se muito magoado por
causa da rebelião tola do filho mais novo, o pai expressou a mais pura
felicidade, desprovida de qualquer sinal de amargura, quando o filho
errante chegou em casa, arrastando-se pelo caminho. Quem não se
emocionaria com um amor como esse?

No entanto, o filho mais velho da parábola não ficou nem um pouco
comovido pelo amor de seu pai. Seu duro ressentimento ao testemunhar a
misericórdia do pai em relação ao irmão mais novo contrasta com o tema
dominante de Lucas 15, que é a grande alegria no céu pelo retorno dos
perdidos. Assim, a mensagem central da parábola é um apelo urgente e
sóbrio aos ouvintes cujo coração se endureceu para que suas atitudes
espelhem as do irmão mais velho. A parábola do filho pródigo não é uma
mensagem bonitinha de autoajuda, inventada para nos sentirmos bem, mas
uma poderosa convocação que inclui um alerta muito importante.

Não podemos permitir que isso escape à nossa compreensão nem
prejudique nosso apreço em relação a essa amada parábola. Infelizmente,
a lição do irmão mais velho costuma ser negligenciada em muitas
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oportunidades nas quais essa história é contada. Mesmo assim, continua
sendo a razão principal pela qual Jesus a contou.

A interpretação das parábolas de Jesus

Uma boa regra para interpretar qualquer parábola é manter-se
concentrado na lição central. Não é uma boa ideia tentar extrair
significado de cada detalhe incidental em uma parábola. Os teólogos
medievais ganharam notoriedade por causa disso. Eles podiam se alongar
por horas nos pormenores de toda a parábola, tentando encontrar
significados detalhados, simbólicos e espirituais em cada ponto da história
— algumas vezes, praticamente ignorando o ponto principal da narrativa.
Essa é uma maneira perigosa de se lidar com qualquer parte das
Escrituras. Mas é um erro especialmente fácil de se cometer quando se
interpreta as várias figuras de linguagem na Bíblia. Parábolas são completa
e propositadamente figurativas, mas não são alegorias, nas quais todo
detalhe carrega algum tipo de simbolismo. Uma parábola é uma simples
metáfora ou símile transmitida na forma de uma história. É, antes de tudo,
uma comparação. “O Reino dos céus é como [isso ou aquilo]...” Veja, por
exemplo, Mateus 13:31,33,44,45,52;20:1;22:2.

 

A parábola do filho pródigo não é
uma mensagem calorosa e

bonitinha feita para nos sentirmos bem,
mas uma poderosa chamada a

despertar com um aviso
muito importante.

 
A palavra “parábola” é transliterada de uma palavra grega que se

refere, no sentido literal, a uma coisa colocada ao lado de outra com o



objetivo de assinalar a semelhança ou fazer uma importante associação
entre as duas. É uma forma literária básica com um objetivo muito
específico: fazer uma analogia objetiva por meio de uma imagem ou
narrativa interessante. Intérpretes das parábolas devem ter isso sempre em
mente, evitando a busca por simbolismos complexos, múltiplas camadas de
significados ou lições obscuras nos detalhes periféricos das parábolas.

A parábola do filho pródigo, por sua riqueza de detalhes, talvez tenha
sido submetida a interpretações mais imaginativas do que qualquer outra.
Já vi comentaristas escreverem páginas e mais páginas com elucubrações
sobre os supostos significados espirituais e alegóricos de detalhes tão
incidentais quanto as vagens de alfarrobeira (simbolizando maus
pensamentos, de acordo com um escritor), o anel do pai colocado no dedo
do filho (uma imagem gráfica, porém esotérica, do mistério da Trindade,
se aceitarmos as ruminações de outro comentarista), ou os calçados
colocados nos pés do pródigo (que representam o evangelho, insiste um
terceiro exegeta, usando Efésios 6:15 como prova).

Como método de interpretação bíblica, esse tipo de alegorização já
foi empregado para criar mais confusão sobre o puro significado da
Escritura do que qualquer outro dispositivo hermenêutico. Se você pode
dizer, sem medo de errar, que isso realmente significa aquilo e uma coisa
simboliza outra sem se basear em nenhuma prova contextual, mas por
mero fruto da imaginação do intérprete — especialmente se você estiver
disposto a fazer isso destrinchando cada detalhe da narrativa bíblica —,
então será capaz de fazer o texto bíblico assumir qualquer significado que
desejar.

 

Uma parábola é uma simples
metáfora ou símile transmitida

na forma de uma história.
É, antes de tudo, uma comparação.



 
A invenção de significados sofisticados e alegóricos nunca é uma

abordagem válida para interpretar nenhum trecho das Escrituras. E os
elementos obviamente figurativos em uma parábola não mudam as regras
da interpretação nem nos autorizam a inventar significados. Na verdade,
quando tiver de lidar com o simbolismo de uma parábola, é
particularmente importante manter o ponto principal e o contexto
imediato em foco e resistir a devaneios.

A lição principal do filho pródigo

Dito isso, a parábola do filho pródigo, por conta da variedade peculiar de
detalhes descritivos, convida a uma análise mais apurada, em comparação
às parábolas de uma frase apenas. Essa história nos fornece um retrato
extraordinário da vida real, rico em texturas, e esses detalhes são
extremamente valiosos para nos ajudar a encontrar o sentido do contexto
cultural. Os detalhes são fornecidos não para adicionar múltiplas camadas
de significados espirituais à lição central da parábola, mas para realçar a
lição propriamente dita, dotando-a de vida. A interpretação da parábola é,
portanto, razoavelmente simples, desde que vejamos as imagens culturais
pelo que elas são e fazer nosso melhor para ler a história através das lentes
da vida de uma aldeia agrária do século I. É exatamente isso que as
características pitorescas nessa parábola nos ajudam a fazer.

A parábola se alonga por 22 versículos nesse capítulo central do
Evangelho de Lucas. Com profusão de cores, páthos dramático e riqueza
de detalhes claramente inseridos nessa descrição gráfica, parece claro que
a vividez da parábola existe para realçar o significado central dela. Espera-
se que notemos e compreendamos o sentido das personalidades e das
viradas de enredo dessa história fantástica.

De fato, o contexto de Lucas 15, com seu tema de alegria celestial



pelo arrependimento terreno, revela o sentido de todas as maiores
características da parábola. O filho pródigo representa um típico pecador
que se arrepende. A paciência, o amor, a generosidade e a alegria do pai
pelo retorno do filho são emblemas claros e perfeitos da graça divina. A
mudança na atitude do filho pródigo é um retrato de como deve ser o
arrependimento verdadeiro. E a indiferença fria do irmão mais velho — o
verdadeiro foco da história, no fim das contas — é uma representação
vívida da mesma hipocrisia maligna que Jesus estava confrontando,
encontrada no coração dos escribas hostis e dos fariseus a quem ele
primeiro contou a parábola (Lucas 15:2). Eles se ressentiam amargamente
dos pecadores e cobradores de impostos que se aproximaram de Jesus (v.
1), e tentaram encobrir sua indignação mundana com pretextos religiosos.
Mas suas atitudes traíram sua falta de fé e seu egoísmo. A parábola de
Jesus arrancou a máscara de sua hipocrisia.

Essa é, portanto, a lição culminante e central da parábola: Jesus está
indicando o contraste violento entre a alegria de Deus na redenção dos
pecadores e a hostilidade inflexível dos fariseus em relação a esses mesmos
pecadores. Mantendo essa lição firmemente fixada em nossa mente,
podemos depreender da história maior (como Jesus a relata) várias lições
profundas sobre graça, perdão, arrependimento e o sentimento de Deus
em relação aos pecadores. Esses elementos também estão de tal maneira
visíveis na parábola que quase todos deveriam reconhecê-los.

Uma maneira de lembrar a graça de Deus

Eu sempre adorei essa parábola, e há muito tempo queria escrever um
livro sobre ela. No entanto, segundo a sabedoria da providência de Deus,
não tive a oportunidade de pregar muitas vezes sobre o Evangelho de
Lucas, ainda que tivesse pregado muitos sermões e escrito vários
comentários sobre praticamente todo o restante.



Olhando para trás e lembrando meus tantos anos de ministério, sinto-
me feliz pelo fato de tudo acontecer de acordo com o tempo de Deus.
Quando chego a essa parábola que me é tão cara e familiar depois de
passar pelo restante do Novo Testamento, sinto um apreço ainda maior
por essa mensagem elaborada com tanto cuidado. Eu a leio com grande
gratidão pela glória da simplicidade do evangelho, pelas riquezas
incompreensíveis da graça de Deus, pela profundidade perturbadora da
depravação humana, pela beleza da salvação divina e graciosa e pelo mais
puro encanto da alegria celestial. Todos esses elementos são temas
importantes no Novo Testamento. Não é de se admirar: eles também
constituem as ideias centrais do evangelho. E estão todos aqui, em cores
bem vivas. Essa é, suponho, a razão principal pela qual Jesus investiu tanto
tempo e detalhes cuidadosos ao contar essa parábola.

Todas essas seriam razões de sobra para nos dedicarmos a um estudo
sério e longo desses 22 versículos que dominam Lucas 15. No entanto,
ainda há mais: a parábola do filho pródigo serve como um espelho para o
coração e a consciência do ser humano.

Como nos reconhecemos nessa parábola

Existe um bom motivo pelo qual essa curta história toca no coração de
tantos ouvintes. Nós nos reconhecemos nela. A parábola nos lembra dos
aspectos mais dolorosos da condição humana, e aqueles que a examinarem
honestamente se reconhecerão.

Para os que creem, o Filho Pródigo serve como humilhante
lembrança de quem somos e quanto devemos à graça divina.

Para aqueles que têm consciência da própria culpa, mas ainda não se
arrependeram, a vida do Pródigo é um lembrete pungente das
consequências do pecado, do dever do pecador de se arrepender e da
bondade de Deus, que acompanha o arrependimento autêntico.



Para os pecadores que se arrependem, a recepção ansiosa do pai e a
generosidade que ele demonstra servem para sinalizar que a graça e
bondade de Deus são inesgotáveis.

Para os incrédulos descuidados (especialmente como os escribas e os
fariseus, que usavam a virtude externa como máscara para ocultar o
coração pecador), o irmão mais velho é um lembrete de que nem uma
demonstração de religião nem uma respeitabilidade fingida substituem a
redenção.

Para todos nós, a atitude do irmão mais velho é um aviso poderoso,
mostrando quão fácil e sutilmente a falta de crença pode tomar a forma
da fé.

Não importa em qual dessas categorias você se encaixe, minha
oração por você, enquanto lê este livro, é no sentido de que o Senhor o
use para ministrar graça em seu coração. Se você crê, então se aqueça na
alegria do Pai pela salvação dos perdidos. Que você desenvolva um apreço
renovado pela beleza e pela glória do plano de redenção de Deus. E que
você também se sinta encorajado e mais bem equipado para participar no
trabalho de disseminação do evangelho.

 

Existe um bom motivo pelo qual essa
curta história toca no coração de tantos
ouvintes. Nós nos reconhecemos nela.

 
Que os leitores que, tal como o Pródigo, chegaram ao fundo do poço

sejam motivados a abandonar as cascas deste mundo. E, acima de tudo,
que esta mensagem soe como um toque de alvorada no coração daqueles
que precisem ser acordados para a realidade terrível de seu próprio
pecado e para a promessa gloriosa da redenção em Cristo.



 

PARTE I

A parábola

 
 

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. 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. 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. 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.”
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 alegrar-
nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi
achado.” E começaram a festejar o seu regresso.

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. 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 teu
filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo
para ele!”

Disse o pai: “Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que
tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e
alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado.”

 
Lucas 15:11-32



 

CAPÍTULO 1

A maior de todas as
pequenas histórias já contadas

Um homem tinha dois filhos.
Lucas 15:11

É sabido que Charles Dickens (que também era um bom contador de
histórias) considerava a parábola do filho pródigo como a maior de todas
as pequenas histórias já contadas. Ele se junta a uma ampla gama de
gênios literários, de Shakespeare a Garrison Keillor, que expressaram
admiração pela parábola como literatura.

Não se engane: a parábola do filho pródigo é, de fato, um exemplo
de alta literatura em vários aspectos. É, sem comparação, um dos
melhores exemplos de narrativa já vistos, com seu apelo penetrante à
emoção e à imaginação do ouvinte; com sua forma sucinta, bem
elaborada; e sua mensagem mobilizadora. É uma gema de personagens e
roteiro concisos. Ela deixa uma marca indelével na maioria dos ouvintes,
sem recorrer a truques sensacionais ou sentimentais. A parábola é focada,
clara, colorida e cheia de imaginários reais e familiares. A mensagem é tão



simples que mesmo uma criança pode seguir a linha da história e, ao
mesmo tempo, profunda o suficiente para ser assunto de vários estudos de
livros clássicos.

É claro que o propósito da parábola, em primeiro lugar, não era
meramente literário, e em sua forma original ela não constituía sequer um
trabalho escrito. Era passada oralmente para uma plateia que incluía
coletores de impostos corruptos e alguns dos pecadores mais destituídos,
ansiosos para ouvir as boas novas de Jesus, assim como um grupo hostil
de fariseus e mestres da lei que estavam furiosos com o Mestre,
criticando-o porque “recebe pecadores e come com eles” (Lucas 15:2). A
resposta de Jesus à reclamação daqueles homens estava associada à lição
do filho pródigo. Portanto, a parábola tinha um propósito polêmico:
apresentar uma repreensão sofisticada, direcionada à elite religiosa dos dias
de Jesus.

 

A parábola do filho pródigo é, de fato,
um exemplo de alta literatura

em vários aspectos.

 
Por isso, apesar de tudo o que deve ser dito para louvar a forma

literária dessa parábola, a intenção de Jesus ao contar a história não era a
de impressionar seus ouvintes com a dramaticidade artística do relato. Em
vez disso, se entendemos a parábola corretamente, suas lições espirituais
deixam uma impressão muito mais indelével em nosso coração e em nossa
mente do que qualquer análise literária da parábola. É, porém, de extrema
importância entender o significado da história de forma precisa — em seu
contexto original e com todas as nuances que os seguidores originais de
Jesus teriam ouvido.



Cultura e contexto

Vamos nos lembrar da premissa de que a Bíblia é um livro antigo do
Oriente Médio. As narrativas bíblicas têm como cenário antigas
civilizações semitas muito distantes do mundo Ocidental de hoje. Os
costumes complexos daquelas culturas não são sempre tão óbvios para o
leitor do século XXI, que vive em uma sociedade industrial baseada em
costumes europeus. De fato, apesar da facilidade dos meios de
comunicação de hoje, o típico cristão ocidental tem pouca experiência
objetiva com a vida no Oriente Médio, seja ela moderna ou antiga.

Essa ignorância costuma influenciar o modo como as Escrituras são
avaliadas e usadas no trabalho de evangelismo popular. É muito fácil tirar
histórias bíblicas de seu contexto original, colocá-las em uma forma pós-
moderna e perder o verdadeiro foco. Além disso, uma das tristes
realidades de nossa cultura é que temos uma tendência à pressa, mesmo
quando lemos a Bíblia. Queremos encontrar aplicações práticas sem nos
dedicarmos ao trabalho cauteloso de interpretar as Escrituras
corretamente.

Pior que isso: em um esforço implacável de fazer a mensagem das
Escrituras parecer tão contemporânea quanto possível, professores da
Bíblia geralmente distorcem ou ignoram o contexto histórico dos relatos.
Esse tipo de tratamento superficial tem sido muito comum no modo como
se usa a parábola do filho pródigo. Isso conduz, inevitavelmente, à má
interpretação e ao mau uso; em geral, falta a mensagem central que Jesus
queria transmitir. E esse é um grande problema.

 

Se entendemos a parábola
corretamente, suas lições espirituais

deixam uma impressão muito
mais indelével em nosso coração

e em nossa mente do que
qualquer análise literária da parábola.



 
Com certeza, essa parábola merece uma reflexão mais séria. É uma

das mais longas de Jesus, precisamente porque contém nuances,
peculiaridades, atitudes culturais e outras características que iluminam esse
significado de modo mais amplo. Um estudo cuidadoso gera uma boa
recompensa.

Tenha em mente também que o significado da Escritura não é fluido.
A verdade da Bíblia não muda com o tempo nem assume traços diferentes
em outras culturas. O que o texto significava quando foi originalmente
escrito continua significando até hoje. O que Jesus queria comunicar
quando contou essa parábola ainda constitui a verdade original. (Veja o
apêndice para um estudo mais profundo.)

Assim, se esperamos aprender dessa parábola o que Deus queria que
aprendêssemos e entender o que ele queria revelar para a nossa edificação,
precisamos nos esforçar para ouvi-la do modo que os ouvintes originais de
Jesus ouviram.

Quando Jesus disse: “E a grande multidão o ouvia com prazer”
(Marcos 12:37), isso acontecia, em grande medida, porque ele falava a
língua daquelas pessoas. Ele era da mesma cultura. Vivia e ministrava
entre os camponeses do Oriente Médio, e os evangelhos refletem esse
contexto. Mesmo a mais educada das pessoas da época de Jesus estava
familiarizada com o jargão e as convenções das famílias agricultoras, pois a
moral e os costumes que governavam a sociedade foram impressos
durante gerações na sensibilidade das pessoas comuns. (Algumas
características dessa cultura e da estrutura social ainda existem em algumas
vilas do Oriente Médio.) Tais costumes governavam o modo de vida
deles, determinavam o modo de eles pensarem e, assim, determinavam a
resposta emocional para uma história como a do filho pródigo.

 



O que Jesus queria comunicar
quando contou essa parábola

ainda constitui a verdade original.

 
Do modo como Jesus contou essa parábola, por exemplo, não fica

claro que o pai era um homem de posses, mas (como vemos no estudo do
nosso texto) ele incluiu detalhes acidentais na narrativa que evidenciavam
esse aspecto. O fato de esse homem ter servos e um novilho gordo à sua
disposição não teria escapado à mente de ninguém daquela cultura. Os
ouvintes de Jesus podiam todos fazer uma imagem mental de um
importante nobre, mesmo sem a necessidade de dizê-lo explicitamente.
Além disso, a concepção que o povo fazia de uma pessoa como a que
Jesus descreveu devia estar repleta de expectativas sobre como ele reagiria
a certas situações ou como se comportaria em determinadas
circunstâncias. Para entender as entrelinhas dessa parábola, é importante
entender que o pai da história desconstruiu todo o estereótipo que a
cultura da época associava a uma pessoa importante. Prestaremos atenção,
em especial, a esses aspectos do comportamento do pai à medida que
avançamos na parábola. Tenha em mente que essas coisas eram todas
óbvias, naturais para os ouvintes originais de Jesus.

A vida na aldeia era algo tão arraigado na cultura e tão claramente
compreendido em todos os níveis da sociedade que os costumes refletidos
nas narrativas bíblicas não precisavam ser explicados. As atitudes comuns
não precisavam ser articuladas. Costumes de longa data não exigiam
explicações. Porém, essas ideias não faladas, mas culturalmente entendidas
davam cor e significado às histórias de Jesus.

Por isso precisamos nos colocar (sempre que possível) no mesmo
contexto das pessoas da época de Jesus para entender o significado da
mensagem de Cristo para elas. Do mesmo modo, devemos ter um
entendimento justo de suas atitudes culturais tão enraizadas, dos rituais e



hábitos de suas heranças religiosas, de suas tradições sociais e nacionais e
das sensibilidades distintas de uma sociedade patriarcal, especialmente em
uma época e um lugar nos quais as pessoas ainda valorizavam a
estabilidade e a família.

Não se trata de preocupações superficiais ou incidentais. O contexto
cultural é o que traz a parábola à vida e nos permite vivê-la. Se queremos
entender o verdadeiro significado dessa parábola clássica em toda a sua
importância espiritual, devemos voltar e tentar nos colocar naquele lugar
no tempo. Enquanto não começarmos a entender as ideias e atitudes que
moldavam aquela cultura, não podemos achar que alcançaremos um
entendimento completo da principal lição da parábola.

Pano de fundo e ambiente

Lucas registrou mais parábolas que qualquer outro escritor bíblico. Ele
incluiu várias das mais importantes, mais detalhadas e mais instrutivas
parábolas, incluindo a do bom samaritano (10:29-37), o amigo da meia-
noite (11:5-8), o tolo rico (12:13-21), o homem rico e Lázaro (16:19-31) e
a do fariseu e o coletor de impostos (18:9-14). Muitas dessas parábolas
estão repletas de temas como oração, arrependimento, perdão, justificação
e graça divina. A parábola do filho pródigo é a obra mais sublime entre
essas parábolas de Lucas, unindo diversos temas cruciais.

Antes de analisar a parábola em detalhes, vamos entender onde ela se
encaixa no ministério de Jesus e na sequência do evangelho de Lucas.
Jesus já estava pregando havia três anos — alertando que o reino de Deus
era iminente e convidando mulheres e homens a entrar no reino por meio
do arrependimento e da fé nele (Lucas 10:9; 12:31; 18:17).

Jesus estava agora a caminho de Jerusalém, já nos últimos meses de
sua vida na Terra. Ele estava determinado a se oferecer como o perfeito
sacrifício diante de Deus, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, tendo



completado o trabalho que ele devia cumprir para oferecer redenção aos
pecadores. Quando Lucas relata os últimos meses de Jesus, ele o retrata
como uma pessoa decidida e dedicada a um só objetivo e propósito:
entregar-se a esse ato de sacrifício. Isso se torna tema recorrente na
segunda metade do Evangelho de Lucas, destacado em 9:51: “... Jesus
partiu resolutamente em direção a Jerusalém.”

 

Enquanto não começarmos a
entender as ideias e atitudes que

moldavam aquela cultura, não podemos
achar que alcançaremos um entendimento
completo da principal lição da parábola.

 
A essa altura, o Evangelho de Lucas ganha outra entonação. Ele

descreve a última parte do ministério de Jesus como uma jornada em
direção a Jerusalém (9:53; 13:22) — até mesmo quando ele relata os
movimentos geográficos de Jesus ao sair da Judeia e de volta à Galileia (cf.
17:11). Jerusalém se tornou o foco do ministério de Jesus como um todo.
Lucas era um historiador e escritor cuidadoso demais para que isso
estivesse errado, e estava bastante familiarizado com a geografia da Terra
Santa para se confundir sobre qual direção Jesus deveria tomar para
chegar a Jerusalém. Em vez disso, o que ele descrevia era o avanço do
ministério de Jesus em termos espirituais, e não geográficos: como seus
ensinos e sua crescente interação com os fariseus o levaram para mais
perto de seu objetivo real, a cruz.

O drama, as emoções e o ritmo da narrativa de Lucas crescem
inexoravelmente do fim do capítulo 9 até a Entrada Triunfal (19:28 em
diante). A própria expectativa angustiante de Jesus dá o tom, resumido em
Lucas 12:49,50: “Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse
aceso! Mas tenho de passar por um batismo, e como estou angustiado até



que ele se realize!” Tudo o que Jesus faz e diz na segunda metade do
Evangelho de Lucas leva a narrativa em direção à cruz.

A parábola do filho pródigo não é exceção à regra. Os temas mais
importantes sobre o perdão e a graça divina refletem a preocupação da
mente e do coração de Jesus. No entanto, a clara lição contida na parábola
adiciona mais um episódio significativo em um longo processo de
constrangimento público que provocou a decisão dos mestres da lei e dos
fariseus: eles queriam destruir Jesus. De acordo com Lucas 11:54, eles já
estavam “esperando apanhá-lo em algo que dissesse”. Essa parábola não
lhes forneceu essa oportunidade, mas com certeza reforçou as
justificativas e a determinação daqueles homens.

Mestres da lei e fariseus

De fato, no capítulo 15 da cronologia de Lucas, os escribas e fariseus
passaram a buscar, sem cessar, uma razão — qualquer que fosse — para
acusar Cristo, e é por isso, acima de tudo, que eles estavam em cena.
Estavam seguindo os passos de Jesus, ouvindo com atenção cada palavra
que ele dizia. Mas não estavam escutando com ouvidos de fé nem o
seguiam porque admiravam seus ensinamentos. Em vez disso, eles o
seguiam porque estavam desesperados para encontrar uma maneira de
impedi-lo — ou, melhor ainda, uma desculpa para matá-lo.

Os escribas e fariseus eram os principais mentores do judaísmo
popular daquela geração. Eles exerciam sua influência principalmente nas
sinagogas, onde ensinavam aos judeus locais aos sábados. Os escribas eram
copiadores profissionais, editores e intérpretes da lei. Eram também os
donos de várias tradições que governavam o modo como a lei era
aplicada. A maioria dos escribas também era formada de fariseus por
convicção (embora alguns deles pertencessem a um grupo concorrente,
conhecido como “saduceus”).



Os fariseus eram legalistas, acreditando que o modo de receber
favores de Deus era pelo mérito — e a melhor forma de alcançar mérito
aos olhos de Deus, acreditavam, era por meio da observância da Lei. A
abordagem religiosa dos fariseus encorajava o legalismo (Romanos 10:3,4),
misturado à execração pública de todos aqueles que não se encaixavam em
seus padrões (Lucas 18:9).

Mas os fariseus também eram hipócritas. Eles se prendiam a
características externas e relativamente insignificantes da Lei,
aparentemente acreditando que, quanto mais entrassem nos detalhes da
Lei, mais espiritualizados eles pareceriam diante das pessoas. É também
por isso que eles eram obcecados pelas exigências cerimoniais da Lei.

Eles valorizavam a demonstração pública da religião mais que a
devoção privada e a fé verdadeira. Eles eram capazes, por exemplo, de
fazer questão de contar pequenas sementes para determinar o dízimo
(Mateus 23:23). Contudo, negligenciavam as questões mais importantes da
Lei, mostrando pouca preocupação com as exigências e os valores morais,
tais como justiça, misericórdia e fidelidade (Mateus 23:23). Jesus afirmou
que eles eram corruptos por dentro: “Vocês são como sepulcros caiados:
bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de
imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por
dentro estão cheios de hipocrisia e maldade” (v. 27,28).

Antagonismo público

Não é de se surpreender que os escribas e fariseus fossem inimigos
públicos de Jesus e que a hostilidade deles aumentasse a cada vez que o
ouviam ensinar. É claro que, considerando como a doutrina de Jesus
contradizia muitas das ideias que eles reforçavam em seus ensinamentos,
qualquer aumento de influência de Cristo correspondia ao declínio dos
escribas e fariseus. Além do mais, os principais líderes (junto com os das



seitas dos saduceus) quebraram um tipo de regra dentro do sistema
romano, permitindo que o corpo julgador deles, conhecido como Sinédrio,
retivesse alguma autoridade em Israel em questões espirituais e religiosas
— embora Roma, na verdade, mantivesse as rédeas políticas.

Assim, eles tinham medo de que a ascensão de Jesus como Messias
significasse o fim de seu controle espiritual. Por isso, “os chefes dos
sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. ‘O que
estamos fazendo?’, perguntaram eles. ‘Aí está esse homem realizando
muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os
romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação’” (João
11:47,48).

Mas não ache que os ressentimentos dos escribas e dos fariseus
foram motivados por preocupações práticas sobre as implicações políticas
dos ensinamentos de Jesus. O ódio que tinham de Cristo era pessoal,
devido principalmente ao modo como ele costumava desmascarar a
hipocrisia deles em público. Jesus se recusou a mostrar respeito artificial
por suas virtudes; em vez disso, ele as condenava como mero legalismo
(Mateus 23:5). Ele reforçava a cada oportunidade que a pretensão da
religião que os fariseus tinham planejado, na verdade, nada mais era do
que uma expressão perversa de descrença, e ele alertava as pessoas a não
seguirem o exemplo daqueles homens (v. 3).

Os escribas e fariseus se consideravam grandes intelectuais, mas Jesus
repetidamente castigava a ignorância e a falta de entendimento que tinham
das Escrituras, sempre perguntando: “Vocês não leram...?” (Veja, por
exemplo, Mateus 12:3,5; 19:4; 22:31; Marcos 12:10). Toda a identidade
deles estava embrulhada na religião, mas Jesus lhes disse, de uma maneira
franca, que nem mesmo conheciam Deus (João 8:47). Na verdade, ele os
chamava descendência do demônio (v. 44). Ele declarou que não
conheciam o caminho verdadeiro da salvação (João 10:26,27),
comparando-os às cobras e advertindo-os de que estavam seguindo pela
estrada rumo ao inferno (Mateus 23:33).



Com certeza, Jesus disse todas aquelas coisas aos escribas e fariseus
com profunda dor e compaixão sincera (Lucas 19:41-44); contudo, disse
tudo o que eles tinham de ouvir. Ele não convidou os fariseus para uma
conversa. Não buscava nada em comum com eles nem os parabenizava
por partes da doutrina que estivessem corretas. Ele não os recrutava para
se juntar a ele na campanha contra os males morais da época. Em vez
disso, Jesus desenhou uma linha bem definida na areia, separando seu
evangelho do legalismo dos fariseus. Em seguida, ele convidou todos os
que acreditavam nele para encontrar a redenção — incluindo pessoas que
foram vítimas de abuso e rejeição, transformadas em proscritas sem
esperança pelo sistema dos fariseus.

 

Jesus desenhou uma linha bem
definida na areia, separando seu

evangelho do legalismo dos fariseus.
Em seguida, ele convidou todos

os que acreditavam nele
para encontrar a redenção.

Sem retorno

A maioria dos fariseus odiava Jesus por isso. Na tentativa desesperada de
o desacreditar, determinados a persuadir as pessoas de que Jesus não era o
verdadeiro Messias (mesmo contra a montanha de evidências que seus
milagres forneciam em contrário), os fariseus declararam publicamente
que Jesus estava possuído pelo demônio. Eles alegavam: “É somente por
Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios” (Mateus
12:24; cf. Lucas 11:15).

Foi aí que o desprezo dos fariseus por Jesus literalmente atingiu um
caminho sem volta. Jesus respondeu às acusações de que seus milagres



eram obra do demônio mostrando a irracionalidade do argumento: “Se
Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir?”
(Lucas 11:18). Depois, de maneira mais veemente, ele fez um alerta
terrível sobre “a blasfêmia contra o Espírito” (Mateus 12:31), no qual
descreveu o tipo de pecado para o qual não pode haver perdão, em
hipótese alguma.

Essa passagem das Escrituras não é fácil de interpretar, mas, como
sempre, o contexto imediato ajuda a tornar o significado mais claro. Jesus
disse: “... quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta
era nem na que há de vir” (Mateus 12:32). Ele não estava falando de
pecados que podem ser cometidos em função de mera ignorância ou
inadvertidamente. Logo depois da declaração de Jesus no versículo 28
(“Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios...”), o artigo
definido no versículo 31 (“... a blasfêmia contra o Espírito...”) se refere
claramente à falsa acusação dos fariseus. As mentiras que diziam em
relação à fonte dos milagres de Jesus era um dos modos mais grosseiros
de insulto pessoal ao Espírito de Deus, que era a origem real daqueles
milagres.

Esse era um pecado para o qual não haveria perdão. Repito: era
imperdoável não porque a graça de Deus fosse, de alguma forma,
insuficiente, mas porque a atribuição dos milagres de Jesus a Satanás era
uma mentira tão maléfica, descarada e deliberada que, se os corações dos
fariseus não estivessem total e irreparavelmente endurecidos, eles nunca
seriam capazes de inventar isso.

Muito antes desse incidente, os fariseus desprezaram muitos dos
clamores que Crito fez pelo arrependimento (Mateus 4:17; Lucas 5:32;
13:5). Eles rejeitaram todos os alertas. E eles haviam testemunhado muitos
de seus milagres — superpoderes de verdade, e não truques baratos. Os
fariseus não questionavam a autenticidade das curas. Os sinais que
acompanhavam os milagres de Jesus não poderiam ser negados. Os
fariseus, portanto, tinham fortes evidências de sua legitimidade. Eles



também ficavam maravilhados com o poder, a clareza e a autoridade com
a qual Jesus falava (Marcos 1:22; Lucas 4:36). Com certeza, os fariseus
não acreditavam na viabilidade de creditar os milagres de Jesus a Satanás.
Mas a insistência deles em provar o contrário era uma prova irrefutável
de como havia malícia no coração e nas motivações daqueles homens.

Eles eram insistentes nessa mentira, determinados a encontrar
quaisquer meios que pudessem para resgatar a própria credibilidade.
Tentaram envergonhar Jesus porque ele não seguia certas tradições
estabelecidas pelo homem que eles tinham como marcas essenciais da
verdadeira piedade (Lucas 11:37-39). Procuraram expô-lo, examinando
todos os aspectos de seus ensinamentos e procurando algum motivo para
incriminá-lo (v. 53-54). Tentaram intimidá-lo e tirá-lo de circulação,
avisando sobre as ameaças que Herodes havia feito a ele (13:31). E o
criticavam muito pelas curas que realizava no sábado (13:14; 14:3). Eles
acharam que eram os verdadeiros representantes de Deus, a quem
garantiam conhecer melhor que ninguém.

Cobradores de impostos e pecadores

Uma das principais maneiras que os escribas e os fariseus encontraram
para deixar clara a sua rejeição a Jesus foi manchando seu caráter com
base naqueles com quem ele se associava. Em Lucas 14, Jesus faz uma
série de alertas e repreensões (motivado pela preocupação ridícula dos
fariseus em expô-lo). Jesus pontua seu discurso incentivando aqueles que,
ao contrário dos fariseus, tinham o coração verdadeiramente aberto às
instruções espirituais: “Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça” (14:35).

Nesse ponto, Lucas diz: “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, grifo do
autor). Os fariseus, com certeza, teriam se indignado com o fato de Jesus



acolher os excluídos da sociedade, mas a oposição deles nessa ocasião se
intensificou por causa da coragem como Jesus expunha e condenava a
hipocrisia deles. Os fariseus acharam, sem dúvida, que aquela seria uma
oportunidade perfeita para deixar Jesus constrangido, para variar. Se essa
era a estratégia deles, não poderiam estar mais enganados.

Amigo de pecadores

É significativo o fato de Jesus não ter se enclausurado entre pessoas
religiosas para evitar contato com pecadores ou pessoas de reputação
duvidosa. Quando pessoas comuns, excluídos ou mesmo pecadores
notórios vinham ouvi-lo, ele sempre os recebia bem.

Um escândalo em particular envolveu Jesus com coletores de
impostos como Zaqueu (Lucas 19:1-9) e Mateus (Mateus 19:9). Todo
israelita verdadeiro via a ocupação romana como algo abominável, e uma
das grandes controvérsias religiosas daquela época dizia respeito ao direito
que Roma tinha ou não de cobrar impostos (especialmente se os israelitas
fossem obrigados a pagar essas taxas; Mateus 22:15-22). Todo judeu que
aceitasse um emprego de cobrador de impostos entre seus compatriotas
para Roma era visto como um traidor de seu país, de sua religião e de seu
povo. Além disso, como os cobradores de impostos tinham o poder de
multar arbitrariamente, podiam enriquecer cobrando impostos adicionais
que não precisavam repassar ao governo de Roma. Cobradores de
impostos eram verdadeiros corruptos, odiados por todos. Eram muito
malvistos, tidos como os piores dos pecadores. Jesus, por sua vez, chocou
toda a sociedade, ultrajando especialmente os líderes religiosos ao se
envolver com tais pessoas.

Além disso, Jesus não mantinha distância dos marginalizados nem
evitava ficar perto deles quando estava em público e esses pecadores se
aproximavam para ouvi-lo. Pelo contrário, ele comia com eles. Sentava à



mesa dos pecadores e vice-versa. Na cultura da época, dividir a mesa era
um privilégio reservado a amigos, família e superiores. Pessoas respeitáveis
não se sentavam com pecadores. Jantar na companhia de alguém era
considerado um sinal de aceitação e aprovação.

Sendo assim, para a elite religiosa da época, já furiosa pelo fato de
Jesus não prestar o tipo de veneração pública que os fariseus desejavam,
aquela parecia a acusação perfeita para finalmente deixá-lo em situação
ruim: “Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores”
(Lucas 7:34; cf. Mateus 11:19).

Essa foi a ocasião que rendeu a trilogia de parábolas em Lucas 15.
Os fariseus pareciam muito convictos de que tinham mais espaço agora.
Nunca se juntariam com as pessoas com as quais Jesus comia. Eles se
mantinham distantes de tais pessoas porque acreditavam que, dessa forma,
protegeriam a pureza que julgavam ter.

Missão: remissão

A objeção que apresentaram contra Cristo era, na verdade, a mesma
questão que haviam levantado no início de seu ministério: “Por que vocês
comem e bebem com publicanos e pecadores?” (Lucas 5:30). A resposta
de Jesus naquela ocasião deve tê-los aborrecido e constrangido por causa
da maneira perversa como agiam. Jesus não era, de forma alguma,
participante ou conivente com o pecado dos outros; estava apenas levando
seu ministério aos pecadores mais necessitados. Ele disse: “Não são os que
têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim
chamar justos, mas pecadores ao arrependimento” (v. 31,32).

 

Jesus não era, de forma alguma,
participante ou conivente com o
pecado dos outros; estava apenas



levando seu ministério aos
pecadores mais necessitados.

 
A última frase mostra o verdadeiro propósito do ensinamento público

de Jesus, e é um tema sobre o qual ele insistiria com frequência,
especialmente nos conflitos que travava com os fariseus: ele estava se
dedicando à missão de redimir pecadores. De fato, o início das tensões
públicas entre Jesus e os fariseus é visível no incidente de Lucas 5.
Próximo ao fim do ministério de Cristo, pouco antes de sua entrada
triunfal (o evento em que as hostilidades dos fariseus chegariam ao seu
ponto máximo), Jesus disse praticamente a mesma coisa novamente: “Pois
o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido” (Lucas
19:10). Essa simples verdade seria também a resposta para os fariseus em
Lucas 15. Apenas daqueles vez, ele responderia a eles com parábolas.

Três parábolas e um tema em comum

As reclamações dos fariseus em relação à acolhida de Jesus aos
pecadores na última fase de seu ministério revelava claramente quão longe
da verdade eles estavam. As três parábolas que Jesus usou em sua resposta
foram sabiamente elaboradas para ilustrar a falta de noção que os fariseus
tinham da verdadeira justiça e para expor a hipocrisia daqueles homens
mais uma vez.

Apesar das múltiplas facetas e da extensão das respostas de Jesus aos
fariseus, o conteúdo da resposta se destaca pela simplicidade. Por que ele
comeu com pecadores? Porque o prazer do Pai é salvar os pecadores. As
duas primeiras parábolas são breves e fáceis; nós as analisaremos melhor
no próximo capítulo. Ambas as parábolas são sobre encontrar o que estava
perdido. Ambas mostram até aonde as pessoas vão para encontrar seus
valores perdidos. E a lição principal das duas parábolas é sobre a alegria



que todos passamos ao encontrar algo dado como perdido.
 

As três parábolas que Jesus usou
em sua resposta foram sabiamente
elaboradas para ilustrar a falta de
noção que os fariseus tinham da

verdadeira justiça e para expor a hipocrisia
daqueles homens mais uma vez.

 
O objetivo, claro, era mostrar que o ressentimento dos fariseus em

relação a Jesus era fora do normal — perverso, grotesco e imoral. A
demonstração pública de indignação contra Cristo era uma evidência
irrefutável de que o coração deles estava corrompido, sem esperança, e
eles não tinham ideia do que agradava Deus.

Mas foi a terceira parábola — a parábola do filho pródigo — que
conseguiu transmitir a mensagem com mais força. As duas primeiras
parábolas descrevem grande alegria no paraíso entre os pecadores que se
arrependem. A história do filho pródigo também ilustra essa alegria
celestial, mas depois a apresenta em contraste com o desprazer do irmão
mais velho e a alegria do pai.

Jesus desmascara toda aquela podridão com esse relato tão bonito e
breve que constitui, sem sombra de dúvida, os mais belos cinco minutos
da arte de contar histórias.



 

CAPÍTULO 2

Uma visão panorâmica

Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam:
“Este homem recebe pecadores e come com eles.”

Então Jesus lhes contou esta parábola...
Lucas 15:2-3

Nos próximos capítulos, conheceremos cada personagem principal na
parábola do filho pródigo individualmente, e tentaremos obter o máximo
possível de percepções a partir de um exame cuidadoso de como Jesus
desenvolveu, com maestria, cada papel nessa breve trama. No entanto,
como prelúdio para essa parte de nosso estudo e para termos uma
perspectiva clara da parábola desde o começo, vamos lançar um olhar
panorâmico sobre a história e seu contexto.

Começaremos perguntando qual é o significado da história. Qual era
o ponto central que Jesus queria enfatizar em sua narrativa? Alguns
leitores podem achar que se trata de uma maneira inversa de analisar a
literatura (pular para o ponto central bem no começo), mas é, na verdade,
uma boa maneira de se lidar com parábolas porque, como já notamos na
introdução, é vital não perder de vista o ponto principal quando você está



lendo e interpretando uma parábola.
Além do mais, todas as dicas principais sobre o significado dessa

parábola se encontram no começo de Lucas 15. Assim, se simplesmente
seguirmos o texto do relato do Evangelho, esse seria o melhor e mais
lógico lugar para começar. Nossa análise subsequente de capítulos
posteriores, mais profunda, desdobrará a textura e as nuances da parábola
com detalhes muito mais intrincados e sob uma luz muito mais clara.
Certamente, porém, o ponto central sempre será o mesmo, e podemos
permanecer no caminho certo se o analisarmos do começo e evitarmos
desvios ao mergulhar cuidadosamente nos detalhes da história.

A questão principal: alegria no céu

Como já começamos a ver no capítulo anterior, a lição central da parábola
do filho pródigo sobressai claramente no contexto da passagem que a
precede e inclui. Ao longo de Lucas 15, Cristo está descrevendo e
ilustrando a alegria e a festa que preenchem o céu com o arrependimento
dos pecadores. Esse é o ponto central e único, a grande lição que fornece
unidade a Lucas 15.

Devemos nos lembrar que é fundamental ver essa parábola, tanto
quanto possível, através dos olhos de uma pessoa inserida na cultura do
judaísmo do século I. Para eles, a ideia de Deus aceitando e perdoando
livremente os pecadores arrependidos (incluindo os piores) era um
conceito chocante e revolucionário. É por isso que a prática de Cristo de
receber imediatamente tais pessoas em sua fraternidade causou tanto
escândalo público. Quase ninguém naquela sociedade poderia conceber
Deus buscando pecadores. A maioria pensava que a única atitude divina
em relação aos pecadores fosse de desaprovação rígida, por isso era dever
do pecador trabalhar duro para se redimir e fazer o melhor que pudesse
(principalmente por meio da obediência legal) para receber todo grau de



favorecimento divino que lhe fosse possível.
Em nossa cultura, a tendência geralmente vai para o extremo oposto.

Muita gente hoje negligencia o perdão divino. Essas pessoas acham que
Deus se preocupa tão pouco com o pecado que coisas como redenção,
expiação e ira divina se tornaram conceitos rudes, pobres e antiquados.

Ambas as perspectivas são precárias. Deus se ira com o pecado
(Salmos 7:11) e punirá os maus com extremo rigor (Isaías 13:9-13). As
Escrituras são claras quanto a isso, e essa é uma verdade que ignoramos
por nossa própria conta e risco. Ao mesmo tempo, porém, Deus é
“compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em
fidelidade” (Salmos 86:15). Ele está pronto para perdoar e ama a
misericórdia (Êxodo 34:6,7; Miqueias 7:18). Mais importante, o perdão
dele não está condicionado a algo que façamos para merecê-lo. Ele
justifica de maneira completa e com liberalidade por causa do que Cristo
fez pelos pecadores. Ao longo de toda a sua vida na terra, Cristo cumpriu
toda a justiça (Mateus 3:15; 1Pedro 2:22; Hebreus 7:26); depois, morreu
no lugar daqueles que ele iria redimir (1Coríntios 15:3; 1João 2:2). Como a
justiça de Cristo é absolutamente perfeita e imputada ao pecador que crê
(2Coríntios 5:21), cada pecador que se arrepende instantaneamente pode
se apresentar diante de Deus, tem paz completa com ele e não teme
condenações futuras — tudo a partir do primeiro momento de fé
(Romanos 3:25-28; 5:1; 8:1). O termo bíblico e teológico usado para
descrever essa realidade é justificação. Deus justifica os ímpios somente por
meio da fé (Romanos 4:5).

 

Ao longo de Lucas 15, Cristo está
descrevendo e ilustrando a alegria

e a festa que preenchem o céu com
o arrependimento dos pecadores.

 



Sendo assim, sem perder de vista a realidade da ira de Deus contra o
pecado, podemos celebrar (junto com o próprio Deus) a liberdade da
graça divina, o completo perdão, e a aceitação total do pecador na própria
sala do trono no céu. Todo o ministério terreno de Cristo foi a
personificação dessa verdade, contra tudo aquilo em que os fariseus
acreditavam.

A parábola do filho pródigo é o ponto alto e culminante da resposta
de Jesus a esses fariseus que eram amargos e críticos porque Cristo
recebia os pecadores e comia com eles. Na perspectiva rançosa dos
fariseus, Jesus compactuava com os perversos, o que seria razão suficiente
para os virtuosos o evitarem. É claro que essa acusação (como muitos dos
ensinamentos dos fariseus) era uma mentira perigosa, mortal e demoníaca.

Mas como acontece com a maioria das mentiras, havia verdade
suficiente nela para ser aceita em um nível superficial. Era verdade que
Jesus se dispunha a se relacionar com pecadores. Ele demonstrava
solidariedade e compreensão o tempo todo com pecadores, mesmo
enquanto expunha a hipocrisia dos fariseus. Tomando emprestadas as
palavras dos próprios fariseus (sem distorcê-las, como eles faziam), Jesus
era mesmo “amigo de publicanos e pecadores” (Lucas 7:34)!

Poucos capítulos depois da parábola do filho pródigo, Lucas conta a
história de Zaqueu, um cobrador de impostos e pecador notório (o
próprio Zaqueu admitiu que tinha usado sua posição para defraudar as
pessoas; veja Lucas 19:8). Um dos fatos chocantes desse relato é que Jesus
convidou a si mesmo para ficar na casa de Zaqueu em Jericó, e ele o fez
em público enquanto as multidões de peregrinos da Páscoa lotavam as
ruas (Lucas 19:5). Todos os membros da alta sociedade ficaram chocados
em pensar que um rabino como Jesus, um mestre espiritual, aceitara a
hospitalidade de um pecador como Zaqueu, e mais ainda por ele o fazer
deliberadamente.

Mas há uma distinção importante a ser feita aqui: Jesus não



compactuava com o pecado dos pecadores. As Escrituras o descrevem
como “santo, inculpável, puro, separado dos pecadores” (Hebreus 7:26). A
proposta que ele fazia aos pecadores era sempre no contexto de buscar a
salvação dessas pessoas, oferecendo sua graça e misericórdia e estendendo
seu perdão. Ele os curava, purificava e libertava da prisão da culpa e da
degradação. Sim, é claro que Jesus andava com pecadores, mas sempre
como seu Salvador. Ele era um verdadeiro amigo dos pecadores — o tipo
mais autêntico de amigo. Ele os servia e atraía. Jesus não aprovava nem
chancelava o pecado. Muito pelo contrário: ele se entregou completamente
para resgatar as pessoas das garras cruéis do diabo.

Como já vimos, os fariseus se ressentiam profundamente disso
porque estavam se esforçando para encobrir seus próprios pecados com
uma demonstração de religiosidade. Eles estavam convencidos de sua
superioridade moral. Mas Jesus se recusava terminantemente a reconhecer
ou dar crédito a essa pretensão. Ele sempre reagia muito mais positivamente
aos excluídos da sociedade do que aos arrogantes líderes religiosos. Na
verdade, ele continuava a insistir que os próprios líderes religiosos
precisavam reconhecer seus pecados e sua necessidade de um Salvador. É
por isso que, mesmo quando uma figura de liderança religiosa como
Nicodemos se aproximava dele com uma proposta amigável, sua resposta
era: “É necessário que vocês nasçam de novo” (João 3:7).

 

Jesus não aprovava nem chancelava
o pecado. Muito pelo contrário:
ele se entregou completamente

para resgatar as pessoas das
garras cruéis do diabo.

 
O caso de Nicodemos também era excepcional. Ele era uma

autoridade entre os fariseus (v. 1), mas tinha um coração



extraordinariamente humilde e carente. Mesmo assim, a resposta de Jesus
parecia rude e abrupta, salientando a necessidade que Nicodemos tinha de
um renascimento completo — não somente um ajuste espiritual, mas uma
conversão plena. A mensagem clara servia para lembrar que os fariseus
não eram menos pecadores do que as pessoas que eles depreciativamente
chamavam pecadores, como as prostitutas, os cobradores de impostos, os
ladrões e outros excluídos.

Essa foi a resposta de Jesus àquele fariseu incomum, cujo coração
estava aberto. Em contrapartida, sua resposta àqueles que se achavam
muito justos podia certamente ser descrita como uma rápida dispensa. Por
várias vezes, ele refutou a atitude de superioridade dos fariseus com
palavras como estas: “Não são os que têm saúde que precisam de médico,
mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao
arrependimento” (Lucas 5:31,32).

É por isso que os fariseus tentaram ao máximo retratar a relação de
Jesus com os pecadores como algo impróprio ou indecente — como se ele
fosse pessoalmente culpado de tomar parte do pecado. As próprias
palavras de Jesus nos dizem o que os fariseus estavam dizendo sobre ele:
“Vocês dizem: ‘Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e
pecadores’” (Lucas 7:34). Eles deturparam totalmente (e deliberadamente)
o envolvimento de Jesus com os pecadores.

Enquanto isso, mais e mais pecadores se tornavam discípulos de
Jesus. O grupo incluía pessoas como Mateus, ex-cobrador de impostos, e
Simão, o fora-da-lei e zelote convertido. A bem da verdade, os discípulos
mais próximos de Jesus eram todos ex-pescadores — trabalhadores, não
eruditos religiosos. Pelo testemunho do próprio Pedro, ele era tão pecador
que não se considerava digno de estar na presença do Senhor (Lucas 5:8).
Maria Madalena tinha um passado sórdido o suficiente para incluir
possessão demoníaca por sete espíritos malignos (Lucas 8:2). Por isso, o
ministério de Jesus era, de fato, focado — de propósito — entre as
pessoas geralmente consideradas ralé e gentalha.



 

Jesus era verdadeiramente
amigo deles. Nisso os

fariseus estavam certos.

 
Jesus era verdadeiramente amigo deles. Nisso os fariseus estavam

completamente certos.

A reclamação dos fariseus: Jesus recebe pecadores

Conforme começamos a ver no capítulo 1, essa questão tinha se tornado
um tema central e recorrente nos conflitos de Jesus com os fariseus. Era
uma das muitas reclamações que eles faziam o tempo todo contra ele, até
que suas objeções ao ministério de Cristo praticamente se tornaram um
refrão previsível de três linhas: “Ele faz o que não é permitido no sábado”
(cf. Lucas 6:2, 6-11; 13:14; 14:3-6); “Ele se glorifica demais” (cf. João
5:18; 8:54-58; 10:30-33); “Ele confraterniza com gentalha” (cf. Mateus
9:10,11; 11:19).

A última parte desse refrão foi o que desencadeou o longo discurso
que começa com as três parábolas de Lucas 15. Note que Lucas diz:
“Todos os publicanos e ‘pecadores’ estavam se reunindo para ouvi-lo”
(Lucas 15:1). Eles vieram por iniciativa própria. E mais, foram os
ensinamentos de Jesus que os atraíram. Eles queriam ouvir aquele homem
fantástico que alegava (e milagrosamente demonstrava) que tinha poder e
autoridade para perdoar pecados (Lucas 5:21-24; 7:48). A mensagem do
evangelho — com sua promessa de vida nova, perdão completo e
purificação espiritual — atraiu a Jesus aqueles que estavam cheios de
pecados.

Com certeza, Jesus estava sempre cercado de um maravilhoso



espírito de alegria e celebração. Mas não era o tipo de clima de festa louca
que os fariseus descreviam. Era a alegria pura e celestial da salvação. Era a
felicidade verdadeira de cativos que encontraram a libertação — homens e
mulheres que anteriormente viviam como escravos abjetos sob uma
sentença de morte espiritual, agora salvos para a liberdade gloriosa e a vida
eterna. Era uma alegria constante, inarrável. Era uma felicidade profunda
que transcendia céus e terra e transpunha o tempo e a eternidade.
Certamente, não tinha nada a ver com a dignidade fingida e a obstinação
da religiosidade formal.

Os donos do poder religioso não gostaram disso. Lucas 15:2 diz:
“Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: ‘Este homem recebe
pecadores e come com eles’.” O verbo em grego é enfático, significando
que eles murmuravam de maneira passional e persistente — sem dúvida,
difundindo em segredo suas críticas amargas entre as multidões, em forma
de fofoca.

A influência dos mestres de lei e dos fariseus

Muitas evidências nos relatos do evangelho sugerem que a oposição e a
crítica constantes dos mestres da lei e dos fariseus, na verdade,
conseguiram dissuadir muitas pessoas de seguir Jesus. Depois de um
confronto público com os fariseus em João 6, o versículo 66 diz:
“Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e
deixaram de segui-lo.” Os fariseus também quase conseguiram provocar
um apedrejamento público de Cristo em João 8:59. Com efeito, ao instigar
as multidões contra Cristo, eles estavam afastando as pessoas do reino de
Deus, fechando a porta e impedindo o acesso a ela. Jesus os condenou
expressamente por isso. Em Mateus 23:13, ele pronunciou esta maldição
formal sobre eles: “Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês
fecham o Reino dos céus diante dos homens! Vocês mesmos não entram,



nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo” (cf. Lucas 11:52).
É fácil entender por que as pessoas daquela cultura se sentiram em

dúvida quando ouviram sobre a oposição dos fariseus. Afinal de contas,
elas tinham sido ensinadas desde crianças a considerar os mestres da lei e
os fariseus seus principais mentores espirituais e os maiores especialistas
religiosos da nação. Por isso, o ódio declarado dos fariseus por Cristo se
espalhou como um câncer. E quanto mais os ensinamentos de Jesus
lidavam com temas difíceis ou desafiadores, mais pessoas se tornavam
hostis ou indiferentes a ele.
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ou indiferentes a ele.

 
João 6 mostra como e por que a vasta maioria das pessoas

finalmente se afastou de Jesus — e muitos até mesmo se viraram
completamente contra ele. As multidões o seguiam enquanto ele as
alimentava e fazia outras obras milagrosas, mas não gostavam de seus
duros ensinamentos. De fato, Lucas 14:26-35, a passagem imediatamente
anterior à troca em Lucas 15 inclui alguns dos ensinamentos de Jesus mais
fortemente articulados. Eles falam sobre negar a si mesmo, odiar pai e
mãe, e pagar o preço do aprendizado.

Por ironia, justamente quando as multidões arrogantes e materialistas
começaram a se afastar por causa desse tipo de ensinamento, Lucas diz
que os cobradores de impostos e pecadores se aproximaram. (Esse, a
propósito, é um comentário condenável nas estratégias populares atuais
para alcançar os rebeldes, os sem direitos políticos e os excluídos da
sociedade, amaciando o evangelho e salientando apenas seus elementos



positivos. Também expõe a insensatez de atrair os descrentes que já estão
à vontade em alguma religião falsa procurando pontos de acordo entre
eles.)

No entanto, a conspiração dos fariseus para se opor a Jesus conseguiu,
no fim das contas, o resultado que esperava. Dentro de seis meses,
algumas das mesmas pessoas comuns da multidão que antes o ouviam
“com prazer” (Marcos 12:37) estariam gritando por seu sangue.

Jesus responde com três parábolas

É claro que Jesus via claramente o que estava acontecendo, por isso
respondeu à pergunta de maneira definitiva com um trio de parábolas.

Como todas as parábolas de Lucas 15 dizem exatamente a mesma
coisa e as duas primeiras são bem curtas, pode ser útil examinar as duas
primeiras parábolas como um pequeno prelúdio à parábola do filho
pródigo. É com a parábola do filho pródigo que Jesus levanta mais
polêmicas — e, no fim, desfere o golpe de misericórdia — contra a
hipocrisia e a maldade dos mestres da lei e fariseus. Mas as duas primeiras
parábolas atingem o sparring com dois jabs comparativamente fracos.

A ovelha perdida

A primeira parábola pinta uma imagem muito simples, familiar,
pastoral.

 
Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma,
não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha
perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a
alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus
amigos e vizinhos e diz: “Alegrem-se comigo, pois encontrei



minha ovelha perdida.” Eu lhes digo que, da mesma forma,
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do
que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se.

Lucas 15:4-7
 
Ovelhas eram tão comuns naquela cultura que praticamente todos os

que ouviam Jesus imediatamente se sintonizariam com a alegoria. Ali
estava um pastor que perdera uma ovelha de um rebanho de cem. O que
ele deveria fazer?

Todos sabiam a resposta. Ovelhas não são seres pensantes e
independentes. Sua inclinação natural é ficar com o rebanho. Quando uma
delas se perdia, em geral era por pura burrice do animal ou descuido.
Talvez o animal perdido tivesse subido em algum lugar e não conseguiu
sair, ou de alguma forma não notou quando o resto do rebanho se
afastou.

De um jeito ou de outro, a ovelha perdida estava correndo um perigo
mortal. Uma ovelha separada do rebanho e deixada para trás no deserto
morreria, mesmo com abundância de comida e água em volta. É apenas
uma questão de tempo até que a ovelha perdida sucumba ao estresse de
estar separada do rebanho, à ameaça de predadores ou à exposição aos
elementos. Qualquer um desses fatores ou (todos eles juntos) pode ser
fatal.

Assim, o dever do pastor seria o de manter seu rebanho reunido em
um local seguro e sair à procura da ovelha perdida. Ele buscaria
diligentemente a ovelha perdida e, quando a encontrasse, a levaria com
alegria para casa.

Aí está uma imagem de compaixão e uma ilustração de graça divina
no modo como o pastor “coloca-a alegremente nos ombros e vai para
casa”. Ele não bate nem grita com a ovelha perdida. Ele nem ao menos
permite que a ovelha volte para casa sob as próprias patas. Ele a levanta e



carrega, e o faz com alegria e deleite, em vez de raiva ou exasperação. Na
verdade, no relato de Jesus, o pastor está tão feliz com o retorno da
ovelha que reúne seus amigos e vizinhos para comemorar.

Esse tipo de comemoração ilustra perfeitamente a alegria abundante
que caracterizava o ministério terreno de Jesus aos pecadores. É uma
alegria que não pode ser contida. Também é contagiosa. Quem não
gostaria de se juntar a tal comemoração?

O que é mais fantástico em relação a essa parábola, no entanto, é que
Jesus não estava apenas traçando um paralelo entre o pastor feliz e a
alegria que acompanhava seu ministério terreno. Ele disse expressamente
que a parábola ilustra a alegria no céu: “Da mesma forma, haverá mais
alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e
nove justos que não precisam arrepender-se” (v. 7). Aqui está o xis da
questão: essa alegria comemorativa que constantemente permeava o modo
de Jesus lidar com os pecadores — o mesmo espírito de júbilo de que os
fariseus se ressentiam com tanta amargura e que tentaram caracterizar
como uma orgia iníqua — é a mesma atmosfera que você encontrará no
céu toda vez que um pecador se arrepender. É, na verdade, a alegria do
próprio Deus.

 

O ministério de Jesus incorporava
uma verdade que estava além da

compreensão da maioria das pessoas:
Deus recebe os pecadores arrependidos

com alegria e felicidade incontidas.

 
Na verdade, disse Jesus, a alegria de Deus com a redenção de um

único pecador é uma alegria muito maior do que existiria se houvesse 99
justos “que não precisam arrepender-se” (Lucas 15:7). É claro que não
existem tais pessoas, mas era assim que os fariseus tinham a tendência de



pensar sobre si. Antes de terminar este capítulo, responderemos à pergunta
sobre a quem Jesus estava se referindo quando falou sobre “justos que
não precisam arrepender-se”. Mas o que Jesus queria dizer aqui começa
com a atitude de Deus em relação aos pecadores penitentes.

A parábola da ovelha perdida mostrava uma imagem fantástica para
a maioria dos ouvintes de Jesus. Eles sabiam (muito mais do que as
pessoas sabem hoje) como Deus odeia o pecado. Eles compreendiam (de
uma forma que a mente pós-moderna deliberadamente esqueceu) que
“Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor”
(Salmos 7:11). Eles tinham uma compreensão clara da ira justa de Deus
contra o mal.

Mas o ministério de Jesus incorporava uma verdade que estava além
da compreensão da maioria das pessoas: Deus recebe os pecadores
arrependidos com alegria e felicidade incontidas. Ele não reage à
penitência dos pecadores com repreensões, desgosto ou exigências raivosas
de retribuição. Ele recebe os pecadores com alegria.

Na verdade, longe de punir o pecador que retorna ou exigir algum
tipo de penitência ou autoexpiação para pagar por esses pecados passados,
o Salvador dá uma festa celestial em homenagem ao pecador que retorna.
Da mesma maneira como o pastor fez na parábola de Jesus.

A propósito, um dos símbolos mais antigos de arte cristã — mesmo
antes de a cruz ter sido adotada como o símbolo principal do cristianismo
— foi a imagem de um pastor carregando uma ovelha de volta para casa
atrás de seu pescoço com as patas da ovelha caindo por sobre seus
ombros. Era um eco da famosa alegoria do Antigo Testamento que
anunciava o Messias de Israel: “Como pastor ele cuida de seu rebanho,
com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo; conduz com
cuidado as ovelhas que amamentam suas crias” (Isaías 40:11).

Sendo assim, aqui está uma imagem perfeita da divina graça: o pastor
dessa curta parábola faz todo o trabalho. Ele procura e encontra a ovelha
perdida, e então a carrega para casa sobre seus ombros. Tendo feito isso,



ele está tão inundado de alegria e júbilo que somente uma comemoração
pública bastará para expressá-los.

A segunda parábola diz exatamente a mesma coisa.

A moeda perdida

Sem dar pausa para uma reação a sua primeira parábola, Jesus faz
uma transição para sua segunda ilustração.

 
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.

Lucas 15:8-10
 
A história e a lição são praticamente idênticas às da primeira

parábola. Apenas o cenário e o personagem principal mudaram. Agora é
uma mulher de posse de dez moedas valiosas, mas que perde uma. Ela
está tão disposta a encontrar essa moeda perdida que acende uma candeia
(para poder enxergar em todo canto escuro) e varre a casa inteira (para
que não deixe passar nenhum centímetro, incluindo o espaço embaixo dos
móveis). A ênfase aqui é na completude e na persistência de sua busca. Ela
procura “atentamente, até encontrá-la” (v. 8).

Então a mulher — exatamente como o pastor na primeira parábola
— fica tão contente por recuperar o que estava perdido que compartilha a
boa notícia com todas as suas amigas e vizinhas. Mais uma vez, a lição é
sobre alegria — felicidade que transborda. Ela estava tão tomada por um
contentamento tão rico e maravilhoso que tinha de compartilhá-lo com



todo mundo que conhecia.
Nessas duas parábolas, Jesus usou alegorias com as quais era fácil as

pessoas se identificarem. Quem não conhece a alegria de encontrar um
pertence valioso que estava perdido? São cenários realistas com os quais
podemos nos identificar com facilidade, mesmo em nosso contexto
cultural contemporâneo.

A única característica dessas duas histórias que parece exagerada é a
comemoração. A maioria das pessoas que encontra uma moeda perdida
ou um animal perdido não se daria o trabalho de chamar amigos e
vizinhos e fazer uma festa pública para celebrar. Contudo, para alguém
chamar amigos e vizinhos e organizar uma festa, isso significa que a alegria
dessa pessoa teria de ser mesmo muito grande.

E era precisamente isso que Jesus queria dizer. A felicidade do céu
com a redenção dos pecadores é uma exultação entusiasmada, eufórica,
extática.

Essa é, na verdade, a reação do próprio Deus sempre que um
pecador se converte. Note que Jesus não fala da “alegria dos anjos”, mas
“alegria na presença dos anjos” (v. 10) e “alegria no céu” (v. 7). É a alegria
do próprio Salvador. Como o pastor que encontrou a ovelha e a mulher
que encontrou a moeda, o Bom Pastor deseja compartilhar sua grande
alegria com a salvação dos pecadores com qualquer um e com todos que
se alegrarem com ele.

 

A felicidade do céu com a redenção
dos pecadores é uma exultação

entusiasmada, eufórica, extática.

Oposição aqui na terra



Na verdade, o ressentimento dos fariseus era um insulto a Deus. Tratava-
se de uma blasfêmia da mais alta ordem. Jesus mostrou isso ao apresentá-
los ao Filho Pródigo. Nessa história, o irmão mais velho simboliza os
fariseus. Seu ressentimento, que contrasta enormemente com a alegria do
pai, era um espelho exato da mentalidade dos fariseus.

 

A parábola do filho pródigo
ilustrava como era horrível a

atitude dos fariseus diante de uma
realidade tão vívida que ninguém

poderia deixar de entender.

 
Uma razão pela qual Jesus costumava usar parábolas era para

esconder verdades dos descrentes (Lucas 8:10). Mas a parábola do filho
pródigo, como veremos, ilustrava como era horrível a atitude dos fariseus
diante de uma realidade tão vívida que ninguém poderia deixar de
entender.

A parábola do filho pródigo segue com o mesmo tema que as duas
parábolas anteriores, e tem uma história muito semelhante. Já ouvimos
sobre a recuperação de uma ovelha perdida e uma moeda perdida. Agora
aqui está a recuperação de um filho perdido. Em cada parábola, uma coisa
perdida é encontrada, e esse fato é acompanhado de grande
comemoração.

A imagem central é paralela em todas as três parábolas. Cada
parábola ilustra a alegria de Deus com a recuperação de um pecador
perdido. Cada parábola também tem uma figura representando Cristo,
cuja missão é buscar e salvar os perdidos. Na primeira parábola, o pastor
simboliza Cristo; na segunda, a mulher assume esse papel; e na história do
Filho Pródigo, é o pai. (Tenha isso em mente. É comum presumir que o
pai do Filho Pródigo representa o Pai celestial, mas o paralelismo dessas



três histórias sugere que ele é, na verdade, um símbolo de Cristo. O
significado completo ficará claro no epílogo.)

Várias distinções notáveis marcam essa parábola. Primeiro, é a única
das três onde a figura de Cristo não é mostrada ativamente procurando e
buscando. (A busca dele é fortemente sugerida pelo fato de que o pai viu
o Pródigo retornando, “estando ainda longe”.) Mas a perspectiva aqui é
diferente. As duas primeiras histórias enfatizam o papel de Cristo como
aquele que busca — não aquele que encontra e se regozija. Mas a terceira
história enxerga a conversão pela perspectiva do pecador, enfatizando a
rejeição, a ruína, o arrependimento e a recuperação do Pródigo.

 

É comum presumir que o pai
do Filho Pródigo representa o Pai
celestial, mas o paralelismo dessas
três histórias sugere que ele é, na
verdade, um símbolo de Cristo.

 
Na verdade, essa é outra característica singular dessa parábola. É a

única das três que ilustra o arrependimento do pecador, mas o faz com
uma completude maravilhosa, oferecendo-nos, talvez, o melhor exemplo
no Novo Testamento de como é o arrependimento verdadeiro.

Ainda assim, a diferença mais óbvia e significativa entre essa parábola
e as duas imediatamente anteriores é a virada chocante na história, que
acontece justamente quando pensamos que o relato acabou. O Pródigo
retorna. O pai faz uma grande celebração. É nesse ponto que as duas
histórias anteriores acabam: quando o que estava perdido é encontrado.

Mas esse relato continua, e encontramos o personagem que simboliza
os mestres da lei e os fariseus: o irmão do Pródigo. Ele aparece em cena,
ressentindo-se da comemoração, criticando a alegria do pai; o irmão está
tão preocupado consigo e com suas realizações que é incapaz de se alegrar



com o pai pelo retorno de seu irmão perdido. A atitude do irmão mais
velho contrasta muito com a alegria que era a característica central em
todas as três parábolas até esse ponto. Aqui está o contraponto para o qual
Jesus estava se preparando o tempo todo. Essa parábola é uma
reprovação à atitude dos líderes religiosos que se ressentiam de seu
ministério, cujo objetivo era a alegria de Deus.

Se você consegue imaginar como os mestres da lei e os fariseus
ouviriam essas parábolas, a questão é realmente poderosa. Até a virada
radical, quando Jesus apresenta o perdão impressionante do pai, eles
poderiam muito bem ter ouvido solidariamente todas as três parábolas,
concordando com um gesto de cabeça. Quem não entende a alegria de
encontrar o que foi perdido? Líderes religiosos podem se identificar com
essas histórias com a mesma facilidade de qualquer outra pessoa. As
ilustrações de Cristo os teria atraído para as histórias. Eles podem ouvir
com interesse e certo grau de compreensão. Eles se imaginavam como
mestres da ética com valores elevados, e a ética nessas histórias era bem
objetiva e incontestável.

 

Essa parábola é uma reprovação
à atitude dos líderes religiosos que
se ressentiam de seu ministério,

cujo objetivo era a alegria de Deus.

 
A teologia dessas histórias, no entanto, era, de certa forma, velada —

até o irmão mais velho aparecer. Depois, fica claro que a parábola era
para mostrar o desprezo amargo que eles sentiam pelos pecadores. Jesus
estava expondo o engano contido no senso de superioridade virtuosa dos
próprios fariseus, contrastando seu desprezo pelos pecadores com o
espírito de compaixão divina que permeava todo o seu ministério terreno.
Ele começou a parábola colocando um princípio ético com o qual os



fariseus naturalmente concordariam, e então o usou como uma faca para
dissecar as sérias deficiências na teologia farisaica, a percepção que tinham
de Deus e sua atitude em relação aos outros. Assim, a feiúra da hipocrisia
e da beatice dos fariseus foi exposta para quem quisesse ver. Foi mais um
episódio de devastadora humilhação pública para eles.

A propósito, a referência em Lucas 15:7 a “justos que não precisam
arrepender-se” era uma referência aos fariseus. Jesus não estava sugerindo
que eles fossem verdadeiramente virtuosos ou que não precisassem de
arrependimento. Justamente o contrário. Mas a expressão descreve como
os fariseus se enxergavam. Cristo muitas vezes os reprovava por essa
atitude. Em Lucas 5:31,32 ele lhes disse: “Não são os que têm saúde que
precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas
pecadores ao arrependimento.” Era uma repreensão e um repúdio severo
à atitude arrogante dos fariseus; Cristo não estava sugerindo que eles
estivessem se saindo muito bem sozinhos.

 

Jesus contou a parábola do filho
pródigo principalmente para o
benefício dos fariseus e como

uma repreensão para eles.

 
Em Lucas 18:9, “a alguns que confiavam em sua própria justiça e

desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola”. Era uma parábola
sobre um fariseu e um publicano (um cobrador de impostos judeu para o
governo romano), na qual o fariseu olha de soslaio para um publicano
arrependido e tem a audácia de agradecer a Deus por ele, fariseu, não ser
tão pecador. Essa era a típica perspectiva farisaica.

Na verdade, logo depois de Lucas concluir seu relato das parábolas
que começaram com a ovelha perdida, ele registra que Jesus repreendeu
claramente o fariseu de uma forma que resumiu a questão principal das



parábolas: “Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos
homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito
valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus” (Lucas 16:15).

Esse é o significado por trás do que está acontecendo nessa parábola.
Jesus contou a parábola do filho pródigo principalmente para o benefício
dos fariseus e como uma repreensão para eles.

Uma questão tácita:
a redenção verdadeira em Cristo

A parábola, porém, contém uma mensagem e uma aplicação que todos
devemos ouvir e considerar. Não seria bom cometermos o mesmo erro
que os fariseus. As Escrituras não nos dão espaço para olhar à distância,
vendo os fariseus com desrespeito e agradecendo a Deus por não sermos
como eles.

Na verdade, uma das implicações claras da história é que ninguém está
livre da necessidade de arrependimento. Se os fariseus precisavam se
arrepender, apesar de sua obsessão com os detalhes minuciosos da lei
cerimonial, quanto mais nós precisamos nos arrepender por não levar a
santidade de Deus tão a sério quanto deveríamos.

Note que Jesus não repreendeu os fariseus por dar pequenas
sementes como dízimo; ele os repreendeu por usar esse tipo de coisa
como uma capa para esconder seu fracasso em relação aos aspectos morais
mais importantes da Lei. Ele lhes disse: “Vocês dão o dízimo da hortelã,
do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais
importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem
praticar estas coisas, sem omitir aquelas” (Mateus 23:23; ênfase adicionada).

Se você pode ouvir a parábola do filho pródigo e não se identificar,
você não está entendendo a questão tácita da mensagem de Jesus. É um
chamado ao arrependimento, e se aplica tanto a pródigos (pecadores



imorais excluídos) quanto a fariseus (hipócritas morais supostamente
respeitáveis). O ponto e o contraponto da parábola sustentam essa ideia.
Por um lado, vemos como o arrependimento libera alegria celestial. Por
outro, aprendemos que se recusar a ver sua própria necessidade de
arrependimento nada mais é do que oposição teimosa e arrogante à ordem
do céu. Assim, a parábola exige arrependimento de pródigos e fariseus.

A promessa de redenção para pecadores penitentes caminha de mãos
dadas com essa verdade. Existe um apelo tácito, mas cheio de graça
contido nessas imagens vívidas de alegria profunda no céu sempre que
aquilo que foi perdido é recuperado. Lembra-nos das palavras de Jesus em
João 6:37: “Quem vier a mim eu jamais rejeitarei.”

Uma aplicação pessoal:
não espere até que seja tarde demais!

Antes de iniciarmos um estudo mais detalhado da parábola, sua história e
seus personagens, eu incentivo você a fazer da leitura deste livro uma
oportunidade de realizar uma introspecção séria e profunda. Se você é
novo na fé cristã, a parábola do filho pródigo é um excelente ponto de
partida para o estudo da Palavra de Deus e para aprender a aplicação
prática das verdades nela contidas. Mesmo quem seja membro de uma
igreja há anos, você se beneficiará muito com esse exercício.

Uma das lições importantes que aprenderemos a partir do exemplo
negativo do irmão mais velho e da arrogância dos fariseus é sobre a
possibilidade de passar uma vida inteira dentro de um lar de fé, dando
toda a aparência de trabalho diligente e serviço fiel, mas estar totalmente
em desarmonia com a alegria do céu. Se existe alguma possibilidade de
essa ser a sua condição, não espere para descobri-la até que seja tarde
demais para remediar.



 

PARTE II

O pródigo

 
 

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. 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. 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.



 
Lucas 15:11-20



 

CAPÍTULO 3

O pedido vergonhoso

O mais novo disse ao seu pai:
“Pai, quero a minha parte da herança.”

Lucas 15:12

Agora estamos prontos para analisar a parábola do filho pródigo dando a
devida atenção aos personagens, à história e aos detalhes que Jesus
destacou na narrativa.

Jesus apresenta os personagens principais no primeiro versículo: “Um
homem tinha dois filhos” (Lucas 15:11). Com o desenrolar da história, o
foco muda de um personagem para outro. O filho mais jovem — o
Pródigo — é o foco principal no início (v. 12-20). No entanto, a partir da
metade da história, o pai tem a atenção principal (v. 20-24), seguido do
irmão mais velho (v. 25-31). A parábola se divide nessas três seções, e
conforme Jesus vai desenvolvendo o relato, a cada mudança de foco a
história toma um rumo surpreendente. A linha de pensamento e as
expectativas do típico ouvinte de primeira vez é sacudida toda vez que o
roteiro da história dá um novo salto.

No início da parábola, o filho mais jovem parece ser apresentado



como o bandido da história. Na parte final, porém, o irmão mais velho é
desmascarado como o verdadeiro vilão. Como o foco da história vai para
o filho mais velho, aprendemos a principal lição da parábola por meio de
seu exemplo negativo.

Algumas pessoas sugerem que um nome melhor para a parábola seria
“O primogênito hipócrita”, ou algo similar. Outros propuseram títulos
focando no perdão e na misericórdia do pai (“A parábola do pai que
perdoa”, e assim por diante). Mas é difícil pensar em algum título que faça
justiça à fonte de verdade que Jesus mostra nesse relato.

O formato triplo dessa parábola é intencional e sábio. Ele destaca, em
sucessões rápidas, três ideias importantes, todas proximamente
relacionadas ao tema de Lucas 15: a alegria celestial quando um pecador
se arrepende. O Filho Pródigo é uma aula prática sobre o verdadeiro
arrependimento. O pai personifica a alegria do paraíso. E o amargo irmão
mais velho aparece em contraste com essas duas ideias. Ele é a
personificação da pretensão dos fariseus e seu subproduto natural: o
ressentimento do ímpio em relação à graça e à bondade de Deus para com
os outros.

Começaremos, como fez Jesus, focando no filho mais jovem — o
próprio Filho Pródigo.

A derivação do nome justifica uma pausa. A palavra “pródigo” não
aparece no texto em inglês da versão King James da Bíblia. É uma palavra
do inglês arcaico que tem um significado de desperdício ou extravagância.
Ela caiu em desuso no inglês moderno, exceto quando nos referimos a
essa parábola. Em português, tem o mesmo significado, mas ainda não
caiu em desuso total. É algumas vezes usada para filhos e filhas
desobedientes. Mas ela não fala em rebeldia juvenil ou falta. A ideia
principal por trás da palavra “pródigo” é de desperdício, falta de
moderação, excesso e dissipação.

 



O Filho Pródigo é uma aula
prática sobre o

verdadeiro arrependimento.

 
A palavra é usada em Lucas 15:13 na Nova Versão do Rei James,

onde é dito que o irmão mais novo “desperdiçou seus bens com uma vida
pródiga.” O termo grego para isso é asôtôs, que quer dizer “desperdício”.
Contudo, não pense que a falha dominante do caráter do pródigo se
limitava ao fato de ele gastar muito. Como veremos em breve, a expressão
grega é muito mais forte que isso, transmitindo fortes ecos de imoralidade,
promiscuidade e depravação moral.

 

A ideia principal por trás da palavra
“pródigo” é de desperdício,

falta de moderação,
excesso e dissipação.

 
O jovem é uma ilustração clássica de uma pessoa não disciplinada,

que desperdiça a melhor parte de sua vida satisfazendo prazeres
extravagantes e se torna escravo de sua luxúria e seu pecado. Ele é uma
prova viva do pecado e como ele inevitavelmente degrada o pecador.

A impressionante insolência do rebelde

Só a introdução da história contada por Jesus provavelmente seria
suficiente para fazer os mestres da lei e os fariseus engolirem em seco: “O
mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da herança’” (v.
11,12). O pedido do jovem, como Jesus o descreveu, era ultrajante,



atrevido e enormemente desonroso para o pai.
 

Tudo em relação ao pedido que
o garoto fez ia contra os

costumes e os valores centrais
da sociedade hebraica.

 
A imagem que Jesus pinta é a de um jovem provavelmente solteiro,

já que ele quer ir embora para viver uma vida de devassidão. É provável
que ele fosse um adolescente que não tivesse muito respeito em relação ao
pai. Seu pedido pelo adiantamento da herança revela como a rebeldia
estava enraizada em seu coração. Qualquer pessoa familiarizada com a
cultura do oriente médio veria isso na mesma hora (e a maioria acharia
isso um absurdo) porque tudo em relação ao pedido que o garoto fez ia
contra os costumes e valores centrais da sociedade hebraica.

Desprezo por sua herança

Para começar, a atitude do filho mais novo em relação a sua herança
era inteiramente inapropriada. Desde o começo dos dias de Israel, as leis
relacionadas à passagem das propriedades da família de geração a geração
estavam entre os princípios culturais mais importantes e característicos
codificados na lei de Moisés. Terras de família e posses não deveriam ser
vendidas ou transferidas para fora da linhagem familiar. Em casos
extremos, em que a terra tivesse de ser vendida para evitar uma falência
desastrosa, a Lei previa um mecanismo que garantia o retorno daquela
propriedade a sua família de direito durante o ano do Jubileu (Levítico
25:23-34).

O dever de manter seu legado intacto era bem compreendido por
todos. Isso se pode ver na indignação de Nabote quando Acabe quis



adquirir a terra de sua família para transformá-la em um jardim adjacente
ao palácio real. Nabote disse: “O SENHOR me livre de dar a ti a herança
dos meus pais!” (1Reis 21:3). Essa perspectiva estava profundamente
enraizada no sistema de valores de Israel, remontando a quando “Abraão
deixou tudo o que tinha para Isaque” (Gênesis 25:5).

Um princípio conhecido como a lei da primogenitura governava a
transferência da herança de uma família em Israel. Significava que o filho
primogênito receberia uma porção dobrada do legado da família. Em raras
e extraordinárias ocasiões, a porção dobrada poderia, em vez disso, ser
entregue a um filho mais novo, como quando Isaque, em vez de Ismael,
tornou-se o único herdeiro de Abraão, ou quando Jacó ganhou o direito de
primogenitura de Esaú. Via de regra, porém, o direito de primogenitura ia
para o filho mais velho.

Deuteronômio 21:15-17 reconhece a legitimidade e importância dessa
prática. (Esse texto proíbe a transferência do direito de primogenitura a
um filho mais novo por razões derivadas de favoritismo pecaminoso.) O
direito de primogenitura incluía não só essa medida extra de riquezas,
como também a responsabilidade de ser o chefe de família por ocasião da
morte do pai. A maior parte das terras e posses de uma família — e o
próprio núcleo da família — era, assim, mantida intacta de geração a
geração.

Os filhos mais novos não eram, de maneira alguma, deserdados. Eles
também recebiam uma porção justa da herança. Em certo sentido, eles se
beneficiavam muito dos princípios econômicos estabelecidos pela lei da
primogenitura. Em vez de subdividir as propriedades de uma família a
cada geração (ou de taxar as heranças de todos até que elas acabassem), a
prática dava aos filhos mais velhos uma base financeira mais favorável
para estabelecer uma família ainda mais forte. Isso, por sua vez, também
garantia apoio e estabilidade para os filhos mais novos. O sistema fora
criado para aumentar a riqueza em todos os aspectos.



É evidente que o filho mais novo da parábola de Jesus não tinha nem
um pingo de gratidão em seu coração pelo legado que gerações de sua
família tinham deixado para seu pai — e, um dia, para ele. Ele não tinha
paciência nem disciplina. O pior de tudo é que ele não tinha nenhum amor
autêntico por seu pai.

Falta de consideração pelo pai

Esse talvez tenha sido o aspecto mais perturbador do
comportamento do Filho Pródigo. Um filho naquela cultura pedir a
herança antecipada era o mesmo que dizer: “Pai, queria que você estivesse
morto, você está atrapalhando meus planos. Você é uma barreira. Eu
quero a minha liberdade. Eu quero minha realização pessoal. E quero
deixar esta família agora. Tenho outros planos que não envolvem você,
esta família, esta propriedade e nem mesmo esta cidade. Eu não quero me
relacionar com nenhum de vocês. Dê-me a minha herança agora porque
vou embora daqui.”

Em uma cultura na qual a honra era tão importante e o quinto
mandamento (“Honre seu pai e sua mãe”) era uma lei predominante, a
impertinência daquele jovem era pior do que um escândalo. Qualquer
filho que fizesse um pedido tão inapropriado como aquele a um pai
saudável seria tido como traidor. Não foi apenas a prerrogativa de pedir a
herança mais cedo. E ele não estava apenas deixando subentendido que
queria o pai morto; estava, de fato, cometendo simbolicamente um
suicídio fraterno. Qualquer filho que fizesse um pedido tão desaforado
seria considerado morto pelo pai. É claro que isso pouco importava para o
Pródigo. Na verdade, ele conquistaria a liberdade que tanto desejava. Se
conseguisse a herança mais cedo, tanto melhor.

Naquela cultura, a resposta normal para esse nível de imprudência
seria, no mínimo, um tapa na cara por parte do pai. Isso aconteceria em
público para envergonhar o filho que mostrasse tal desrespeito. (Se isso



parece muito severo, lembre que a lei de Moisés prescrevia a morte a
pedradas para filhos incorrigíveis [Deuteronômio 21:18-21].) Assim, um
filho culpado de desonrar o pai a esse nível seria destituído de todos os
seus direitos e expulso da família para sempre. Seria dado como morto.
Tratava-se de uma falta muito grave. De fato, isso pode ser visto quando
o pródigo volta e o pai diz: “Este meu filho estava morto” (v. 24). O pai
diz novamente para o irmão mais velho: “Seu irmão [...] estava morto” (v.
32). Não era fora do comum naquela época fazer um funeral para o filho
que abandonou a casa dessa forma. Mesmo hoje em dia, em famílias
judaicas tradicionais, os pais algumas vezes dizem kaddish (a recitação
formal de uma prece fúnebre) por um filho ou filha deserdado por esse
tipo de comportamento.

 

Um filho naquela cultura pedir
a herança antecipadamente

era o mesmo que dizer:
“Pai, queria que você

estivesse morto...”

 
Uma vez deserdado pelo pai, era quase impossível o filho rebelde

voltar e retomar sua posição na família. Se fosse aceito, ele deveria
restituir a família pela desonra que causou e pelas posses que tomou
quando fugiu. Mesmo assim, ele perderia muitos dos direitos de que
gozava antes como membro da família. Com certeza, ele poderia esquecer
qualquer herança futura.

As leis de honra familiar eram claras para todo mundo na sociedade.
O pai estava no topo da lista, normalmente com a mãe ao seu lado. O
próximo na linha de honra era o filho mais velho, com os irmãos mais
jovens na base da pirâmide.

Por isso, na parábola de Jesus a hierarquia era óbvia. O pai, como



patriarca da família, deveria ser altamente honrado. Não se vê nenhuma
mãe em evidência, portanto, o pai pode ter ficado viúvo, o que poderia
significar que o pai e os dois filhos eram o núcleo daquela família, com
servos que os honravam. No entanto, esperava-se que o filho mais jovem
honrasse não apenas o pai, mas o irmão mais velho também. Ele pode ter
ficado ressentido de sua posição na família, achando até que não era
melhor que os servos.

 

O filho mais novo estava alheio
à própria vergonha ou totalmente

despreocupado com isso.

 
Independentemente do que tenha se passado pela cabeça do filho

mais novo, estava alheio à própria vergonha ou totalmente despreocupado
com isso. E daí se o seu comportamento trouxesse desonra à família
inteira? Assim que ele recebesse a herança, deixaria a casa, a família e o
país para trás e iria para longe, onde ninguém o reconheceria. Então
estaria livre de uma vez por todas para fazer o que quisesse.

Jesus escolheu a melhor maneira de mostrar um cenário de imensa
vergonha. Dada a estrutura social de Israel, aquele era o nível mais baixo
aonde um filho poderia ir.

A exigência de seu direito

O modo como o Pródigo fez seu pedido foi frio e duro: “Pai, quero
a minha parte da herança” (Lucas 15:12).

A tradução grega para “parte da herança” não é encontrada em
nenhum lugar das Escrituras. Não é a palavra grega normal para herança.
Não é um termo que normalmente seria usado para imóveis, bens ou algo
que fizesse parte da propriedade de família. Em vez disso, é uma palavra



que fala de valores pessoais — principalmente bens móveis. Significa,
literalmente, “minha parte dos pertences de minha família”. Ele estava
pedindo que os bens de seus pais, os valores pessoais e o total das posses
materiais fosse inventariado e distribuído mais cedo.

Essa sugestão era, sem dúvida, tão impraticável quanto audaciosa.
Em qualquer família de dois filhos, seguindo a lei do primogênito, um
terço dos bens da família vai para o filho mais jovem quando o pai morre.
Pedir um terço dos bens enquanto o pai está vivo era absurdo e sem
razão.

É duvidoso que o Filho Pródigo realmente esperasse que o pai desse
o que ele pediu. Não importava. Ele aceitaria de bom grado o pagamento
em moedas ou notas. Sem dúvida, ele estava pronto para aceitar um valor
menor de mercado por sua herança. Em resumo, seus planos eram os de
pegar o que conseguisse e ir para o mais longe que pudesse. Não estava
interessado em nenhuma parte do legado que a família reunira durante
tanto tempo. Uma parte da propriedade da família e do gado só serviria
para prendê-lo àquele sistema. Basicamente, ele estava pedindo para sair.

De fato, o Pródigo estava oferecendo sua herança pelo que o pai
pudesse pagar em dinheiro. E seria uma quantia considerável, de qualquer
forma. Era, sem dúvida, uma família próspera. Eles tinham servos (Lucas
15:19,22). O pai era influente o suficiente para contratar músicos e
dançarinos para uma festa repentina (v. 25). Eles possuíam gado, incluindo
um novilho gordo prontamente disponível para o momento em que
quisessem usar — o que era um tipo de luxo que poucas famílias
poderiam ter.

Aquele jovem sabia, com certeza, que em algum momento teria uma
herança considerável, mas estava cansado de esperar por isso. Ele queria
receber o que pudesse agora, principalmente porque precisava disso para
financiar sua rebelião. O Pródigo não queria nenhuma responsabilidade
que viesse com a herança. Ele não queria nenhuma parte da administração
das terras. De fato, a impressão é a de que ele queria se livrar das



obrigações, das expectativas e responsabilidades que tinha por ser filho de
um homem de sucesso.

Em essência, ele estava dizendo ao pai: “Tudo o que eu quero é uma
parte justa dos bens e eu vou sair da vida de vocês. Não estou pedindo
conselho de ninguém; eu só quero a parte que cabe a mim. Não quero ser
liderado e, com certeza, não desejo ser um líder. Não preciso de
responsabilidade e não preciso de você.”

Como todo adolescente sem limites, o Pródigo era uma pessoa triste.
Achava que o que ele precisava era de mais independência. Ele estava
cansado da pressão cultural para honrar seu pai, e não via nenhum
benefício em permitir que os pontos de vista do pai governassem a vida
dele por mais tempo. Ele estava determinado a abandonar assim que
possível todas as obrigações para se livrar das restrições e, especialmente,
se livrar da autoridade do pai.

Era, é claro, prerrogativa de qualquer pai dar presentes. E não era
absurdo, na cultura judaica naquela época, o pai distribuir pedaços de terra
em vida para seus herdeiros antes de morrer. Ele podia dizer, por
exemplo, de um pedaço particular de terra ou uma posse valiosa: “Isso é
seu. É parte dos dois terços que você receberá como meu primogênito.”
Ou: “Aqui está algo que eu desejo que seja seu. É parte do terço que você
vai herdar como meu filho mais jovem.”

 

De fato, o Pródigo estava
oferecendo sua herança
pelo que o pai pudesse

pagar em dinheiro.

 
Contudo, mesmo que o pai distribuísse seus pertences antes, os filhos

não podiam controlá-los até o pai morrer. Naquela cultura, onde a honra
era tão importante, esperava-se que todo pai permanecesse no controle da



família, responsável por todos os bens até morrer. O pai (se ele fosse
verdadeiramente honrado) nunca poderia negar sua obrigação como chefe
de família. Tal coisa estava amarrada a tradições do quinto mandamento:
“Honra teu pai e tua mãe” (Êxodo 20:12).

Na verdade, o Mixná (compêndio de tradições mostrando como a lei
deveria ser interpretada) dizia que se um pai distribuísse sua terra mais
cedo, os filhos tinham de guardá-la até ele morrer. Os filhos poderiam
gerenciar um bem ou cultivar uma terra como se já fosse deles, mas o pai
mantinha um tipo de propriedade de fato. Ele ainda tinha voz dominante
em decisões de família. E tinha direito a parte do que era produzido.
Apenas depois da morte dos pais, os filhos podiam fazer com a herança o
que bem desejassem. Em outras palavras, uma herança adiantada, embora
um ótimo benefício, não libertava um filho completamente de seu pai.

O filho pródigo não estava esperando por esse tipo de presente. Ele
queria um jeito de abandonar a família.

A resposta surpreendente do pai

Nas cidades daquela época, todo mundo sabia da vida de todo mundo.
Além do mais, o plano do Filho Pródigo para sair de casa logo se tornaria
fato público e viraria fofoca. Indiferente, aquele filho insensato estava
trazendo grande desonra ao pai, à família e à própria reputação.

Infelizmente para o pai, não havia nada que ele pudesse fazer para
cobrir essa vergonha, a não ser desonrar o filho em público. Isso era, sem
dúvida, o que os outros na vila esperavam e incitavam que o pai fizesse.
Qualquer pai com o mínimo de respeito por si, vivendo naquela cultura,
acharia necessário desonrar o filho em público, dando-lhe um tapa no
rosto, como mandava o cerimonial; acusá-lo diante de todos; deserdar o
filho; e, talvez, organizar um funeral. Era a única maneira de evitar que o
rapaz manchasse o nome da família.



 

O filho pródigo não
estava esperando por
esse t ipo de presente.
Ele queria um jeito de
abandonar a família.

A divisão da herança

Em vez disso, o pai “repartiu sua propriedade entre eles” (v. 12). Ao
invés de humilhar o filho em público por sua insolência, o pai concedeu ao
rebelde exatamente o que ele pediu.

A essa altura, a história de Jesus já teria provocado um grande mal-
estar entre os escribas e os fariseus. Se o pai tivesse dividido sua terra
entre os filhos pela sua própria vontade e generosidade, então talvez seria
compreendido e até admirado. Mas honrar um pedido insolente de um
jovem desafiador dessa forma era inédito — especialmente porque tal
ação custou ao pai tudo o que ele tinha.

A maioria dos ouvintes de Jesus — em especial, os fariseus — veria
isso como um ato vergonhoso do pai. Pelos padrões daquela cultura, era
uma resposta patética, fraca. Aquele pai não tinha coragem? Faltava
alguma coisa para ele em sua honra? Por que ele atendia a pedidos tão
rebeldes assim? Por que não usar sua autoridade como líder da casa e
desonrar o filho? Ao aceitar o pedido insolente do jovem e simplesmente
ignorar seu legado, o pai seria objeto de vergonha tanto quanto o filho. De
fato, os fariseus olhariam para o pai com mais vergonha do que para o
filho porque, ao desistir de seus bens, estava entregando a honra da família
e dando licença ao rapaz para passar por cima disso.

 

Infelizmente para o pai,



não havia nada que ele
pudesse fazer para cobrir
essa vergonha, a não ser

desonrar o filho em público.

 
O modo como o texto original está escrito é significativo. “Herança”

é tradução de bios, a palavra em grego para “vida”. Ele dividiu e deu aos
filhos sua vida inteira — sua vida, sua herança e tudo o que a família tinha
acumulado durante gerações. O fato de o filho mais jovem estar livre para
pegar a herança e partir rumo a uma terra distante sugere que o pai deu
aos filhos a propriedade da família sem empecilhos. Aparentemente, ele
não pediu promessas de retorno nem tomou medidas para obrigar o filho
a mostrar respeito às tradições. O Filho Pródigo pegou sua parte da
herança e não olhou para trás. Ele tinha exatamente o que ele queria:
liberdade absoluta.

Dedicação ao filho

As ações do pai demonstravam que ele era realmente amoroso, não
um tirano, e estava disposto a passar pelas humilhações públicas em vez
de desonrar seu filho. Ele voluntariamente sofreu o que constitui uma das
mais dolorosas agonias de todas: o pesar de um amor rejeitado. O amor
do pai por aquele rapaz era, sem dúvida, muito profundo. E quanto maior
o amor, maior é a dor quando esse amor é rejeitado.

Isso é especialmente extraordinário quando nos lembramos do fato
de que Jesus estava fornecendo uma ilustração de seu próprio amor pelos
pecadores. E porque Jesus é Deus encarnado — o próprio Deus em carne
e osso —, precisamos entender que a reação do pai do Pródigo mostra o
amor de Jeová pela humanidade rebelde. Embora ele seja absolutamente
soberano e tenha o poder e a prerrogativa de destruir todo pecador em
um instante, o Senhor, no entanto, oferece a todos porções generosas de



misericórdia, amor, boa vontade e paciência. Como o pai na parábola, em
vez de destruir e desonrar os pecadores o mais rápido possível, Deus
mostra extrema tolerância. Ele oferece a eles a liberdade para seguirem a
própria vontade, embora fique claro que a única intenção desse pecador é
se rebelar contra a vontade de Deus, e mesmo que tal rebelião cause ao
Pai celestial grande desonra.

 

O Filho Pródigo pegou
sua parte da herança e
não olhou para trás.

Ele tinha exatamente o que
ele queria: liberdade absoluta.

 
Mas “desonra” não era nada para Cristo, que saiu do Paraíso e de

seu trono como Deus. Em vez disso, ele “esvaziou-se a si mesmo, vindo a
ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e
morte de cruz” (Filipenses 2:7,8). “Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono
de Deus” (Hebreus 12:2).

Entre as grandes verdades que estamos prestes a ver retratadas
vividamente nessa parábola estão estes dois fatos incríveis: a vergonha que
ele carregou era a nossa vergonha; e a alegria eterna que foi posta diante
dele é mais bem exemplificada em seu grande deleite com a redenção de
pecadores arrependidos.



 

CAPÍTULO 4

A conduta vergonhosa

O filho mais novo reuniu tudo o
que tinha, e foi para uma região distante;

e lá desperdiçou os seus bens
vivendo irresponsavelmente.

Lucas 15:13

Houve dois estágios diferentes na rebelião do pródigo, e ambos o
cobririam totalmente de desgraça na mente dos ouvintes de Jesus. Vimos a
primeira fase no modo repreensível como tratou o próprio pai.

A segunda fase é ainda pior. Começa com a partida do rapaz do lar
de sua família e prossegue com sua jornada mundo afora. Essa parte da
história culmina no colapso total da vida do Pródigo. Sua cobiça revelou-se
incontrolável. Ele se encontra preso a um cativeiro do qual é impotente
para se libertar. É o cativeiro de seu próprio pecado, um tipo de prisão
infinitamente pior para ele do que jamais imaginara que fosse a autoridade
de seu pai. Ele é agressivamente puxado para baixo pela espiral mortal do
pecado até que se encontra praticamente perdido nas mais pavorosas
circunstâncias que se pode imaginar.



A fuga

Não demorou muito para que o verdadeiro motivo por trás da
desobediência do Pródigo se tornasse claro: “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” (Lucas 15:13; grifo
do autor). Aquele jovem estava saturado de todas as responsabilidades,
cansado de prestar contas ao pai e incomodado com todos os
relacionamentos em sua vida — especialmente com o pai e o irmão mais
velho. Agora que ele finalmente tinha os meios, mal podia esperar para
sair dali.
 

Agora que ele finalmente tinha
os meios, mal podia

esperar para sair dali.

Fazer dinheiro

A expressão “reuniu tudo o que tinha” significa que o Pródigo
liquidou tudo que podia, transformando sua herança em dinheiro vivo. A
pressa com que ele agiu sugere que perdeu uma quantia tremenda do
valor de seu legado no processo.

Lembre-se, como já vimos, de que a lei de Moisés tinha normas
rigorosas regulando a venda de terras. Terras de família eram protegidas
por essas leis justamente para que nenhum clã perdesse suas propriedades
se um membro agisse de maneira irresponsável e decidisse desperdiçar seu
futuro dessa forma. Em Levítico 25:23, o Senhor diz: “A terra não poderá
ser vendida definitivamente, porque ela é minha.”

Como notamos no capítulo anterior, as vendas de terras em Israel
eram, por essa razão, mais como leasing de longo prazo. Propriedades de



família eram resgatáveis, e a terra sempre revertia à família proprietária
original no ano do Jubileu. (Os anos de Jubileu aconteciam a cada meio
século, ao fim de sete ciclos de anos sabáticos, de acordo com Levítico
25:8-55.) O preço de um pedaço de terra era determinado de acordo com
esse critério. Quanto mais perto estivesse do próximo ano de Jubileu,
menos o proprietário conseguiria por suas terras.

Além do mais, por causa da tradição que proibia um filho de vender
as propriedades da família enquanto o pai estivesse vivo (conforme
mencionado no capítulo anterior), o único modo para se liquidar
propriedades como a da história seria vender a maioria dos itens com a
estipulação de que o adquirente não poderia tomar posse até a morte do
pai. O Pródigo praticamente teria de vender seus direitos de berço em
uma liquidação de garagem no mercado de futuros. Tudo seria tão
descontado que a maior parte do valor seria sacrificada no processo. Ele
teria sorte se conseguisse uma fração do preço. Na verdade, é possível que
tenha aceitado menos, muito menos. Ele só queria sair.

Isso ilustra perfeitamente a tolice do pecador. Ele quer se afastar de
Deus, e está mais preocupado em fazê-lo agora do que com o que tal
decisão pode lhe custar no futuro. Ele não quer prestar contas a Deus.
Vende barato quaisquer presentes que possa ter recebido de Deus. Ele
desperdiça oportunidades espirituais, a benevolência da divina providência
e todas as bênçãos que Deus lhe concede. Torce seu nariz para as riquezas
da bondade, da indulgência e da paciência de Deus, que deveriam levá-lo ao
arrependimento (Romanos 2:4).

Terra de gentios

Lembre-se de que Jesus está contando essa parábola para líderes judeus
em uma cultura judaica; por isso, quando ele diz que o Pródigo “foi para
uma região distante”, eles instantaneamente entenderiam a implicação:



qualquer terra distante seria um país de gentios. Aquele jovem deixou não
só seu lar e sua família, como também sua herança cultural e sua fé.

 

Aquele jovem deixou não só
seu lar e família, como também

sua herança cultural e sua fé.

 
Esse foi mais um detalhe que evocou uma sensação de horror entre

os ouvintes de Jesus. Era impensável que qualquer jovem judeu escolhesse
viajar para terras de gentios e firmasse residência lá por vontade própria
(ou pior, tornar-se um nômade tão longe de casa) para se permitir viver
uma vida promíscua. Quão mau era esse garoto? Extremamente mau.
Tinha tanto desprezo por seu pai que deliberadamente o expôs ao tipo
mais humilhante de desgraça pública. Isso foi ruim o bastante. Some-se a
isso o materialismo superficial do garoto, sua ganância, sua tolice ao abrir
mão do valor de sua herança, e você já tem um delinquente de primeira.
Mas quando (além disso tudo) o garoto viaja para a terra de gentios para
se afastar tanto quanto possível de todos que o conheciam com o objetivo
de se entregar livremente a um comportamento maligno, ele se torna, de
repente, uma figura tão terrivelmente desprezível que seria difícil expressar
a maldade dele em meras palavras. Como poderia haver uma
personificação mais grotesca do mal e da vergonha?

Certamente, Jesus estava preparando esse sujeito para ser o vilão
principal na história. Como alguém podia ser pior que isso? Dê a ele um
enterro e convide todo o povoado. Ele se foi, está mortinho da silva.

Certo?
Os mestres da lei e os fariseus deviam estar pensando algo assim a

essa altura. Seu desprezo por pecadores imorais era conhecido. Esse foi,
antes de tudo, o motivo que precipitou aquele encontro com Jesus. No
entanto, ainda mais que isso, a ideia de alguém se dispor a abandonar sua



casa e sua religião, viajar para um país distante e firmar residência em uma
cultura de gentios era indizivelmente repugnante para eles. Tudo na cultura
de gentios era sujo. Não importa aonde ele fosse ou o que fizesse depois
disso, ele teria caído horrivelmente no conceito dos fariseus. O fato de que
ele estava fazendo isso para viver deliberadamente em pecado era quase
além da compreensão. Na cabeça deles, o Pródigo estava além da
redenção, e o pai devia se sentir feliz por ter se livrado dele. Ninguém
poderia ser pior do que alguém que se comporta assim.

Agora mantenha em mente esse pensamento, e lembre-se de que as
circunstâncias do Filho Pródigo, na verdade, ficarão muito piores antes de
o caso dele melhorar.

Onde está o irmão mais velho?

Mas onde está o irmão mais velho nisso tudo? Ele está completamente
ausente da história a essa altura, e estou convencido de que isso quer dizer
alguma coisa. Por que ele não defende a honra do pai? Por que ele não
tenta passar algum juízo para o irmão mais novo? Por que não ouvimos
uma palavra de protesto ou gratidão do irmão mais velho quando o pai
divide suas posses e abre mão de tudo quanto possui?

Com certeza, o irmão mais velho compreendia perfeitamente que seu
pai estava passando por uma humilhação pública terrível por causa da
rebelião de seu irmão mais novo. Por que não existe um versículo nos
contando como ele foi atrás do irmão mais novo e tentou trazê-lo para
casa? Por que não existe nada aqui que possa ao menos nos sugerir que ele
estava pessoalmente triste com a dor do pai e a ruína de seu irmão?

Resposta: porque o irmão mais velho, tal como o mais novo, não
tinha realmente nenhuma relação com seu pai. Ele não amava seu pai mais
do que o irmão pródigo. Ele estava feliz simplesmente por pegar seu
quinhão e ficar em casa, deixando na comunidade a impressão de que ele



era o filho “bom”. Seu caráter verdadeiro logo será posto às claras.
Mas, por enquanto, repare: essa cena é repleta de vergonha. Essa

família era totalmente desequilibrada. Embora o pai fosse um homem
amoroso, generoso e gentil, que dava presentes em abundância para seus
filhos, ambos se importavam mais com a riqueza do pai do que com o pai
em si. Um era um pecador flagrante, rebelde e ímpio; o outro era um
pecador religioso com uma aparência superficial de respeitabilidade.
Nenhum dos dois filhos tinha algum respeito autêntico pelo pai, e nenhum
dos dois retribuía seu amor ou mostrava algum interesse em um
relacionamento com ele. A bem da verdade, ambos os filhos odiavam o
pai e se odiavam.

 

O irmão mais velho não
amava seu pai mais do
que o irmão pródigo.

A estrada para a ruína

O Pródigo parece ter tomado uma linha reta para o ponto mais longe que
pode achar de casa e das responsabilidades. Ele “foi para uma região
distante” (v. 13). Quem sabe como ele escolheu em que direção viajar, ou
ao menos se ele tinha algum lugar em especial em mente para seu destino
final? Se o seu pensamento era típico dos jovens que seguem esse padrão
de comportamento, ele provavelmente foi na direção geral de algum lugar
do qual ele tinha ouvido falar e que parecia exótico.

 

O Pródigo estava simplesmente
procurando prazer. E sejamos

honestos: as pessoas que pensam



assim não costumam
pensar muito no futuro.

 
Mas ele pouco sabia como seria a vida real lá. Ele não tinha pensado

em que perigos poderiam estar esperando por ele naquele lugar. E é claro
que não tinha pensado sobre o que significaria estabelecer uma nova vida
em uma cultura estrangeira. Evidentemente, estabelecer-se não era parte
de seu plano para longo prazo. O Pródigo estava simplesmente
procurando prazer. E sejamos honestos: as pessoas que pensam assim não
costumam pensar muito no futuro.

Por isso, não chega a ser nenhuma surpresa quando lemos, no
versículo 13, que ele “desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente”. Era nessa direção que a rebelião do Pródigo o estava
levando desde o começo. A palavra grega para “desperdiçar” é diasko pizô.
É uma palavra que evoca a ideia de separação do grão, quando a pessoa
joga o grão para o alto e deixa o vento soprar os resíduos. Significa,
literalmente, “espalhar”. Ele simplesmente jogou tudo fora — “vivendo
irresponsavelmente”. Ele desperdiçou uma fortuna rapidamente, gastando
sua herança na busca do mal.

Mais tarde, o irmão mais velho resumiria o estilo de vida do Pródigo
nestas palavras: “... esbanjou os teus bens com as prostitutas...” (v. 30).
Alguns intérpretes sugerem que isso pode ser um exagero maldoso e,
portanto, uma falsa acusação por parte do irmão mais velho para pôr o
Pródigo sob uma luz ainda pior do que ele merecia. Mas estou inclinado a
pensar o contrário. Se o Pródigo fosse completamente inocente dessa
acusação, acho que Jesus o teria dito, porque teria reforçado seu caso
contra a má atitude do irmão mais velho.

Mas em vez de descrever o Filho Pródigo como alguém que não era
realmente tão mau quanto as pessoas pensavam, Jesus o estava retratando
como alguém tão depravado que seria capaz de praticamente qualquer



coisa. A implicação clara da expressão “vivendo irresponsavelmente” é que
ele buscou um estilo de vida de dissipação total e imoralidade flagrante
desprovido de qualquer tipo de escrúpulo. Sua consciência estava
cauterizada, ou então ele não teria buscado o caminho que buscou, para
início de conversa. E se ele conseguiu queimar a fortuna da família tão
rapidamente sem gastar dinheiro em mulheres fáceis, provavelmente
gastou o dinheiro em coisa pior.

 

O pecado nunca dá o que
promete, e os prazeres da

vida que os pecadores pensam
que estão buscando sempre

acabam por se tornar exatamente
o contrário: uma dura estrada

que inevitavelmente leva à
ruína e ao ponto final definitivo.

 
É claro, qualquer um que despreza todo dever, repele toda

responsabilidade e busca esse tipo de estilo de vida imoral chega à ruína
total com rapidez. É inevitável. É uma lei elaborada no tecido da criação e
estritamente reforçada pelas operações da divina providência. “Pois o que
o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da
carne colherá destruição” (Gálatas 6:7,8). Foi exatamente isso que
aconteceu a esse sujeito. Ele jogou a própria vida no lixo.

O pecado nunca dá o que promete, e os prazeres da vida que os
pecadores pensam que estão buscando sempre acabam por se tornar
exatamente o contrário: uma dura estrada que inevitavelmente leva à ruína
e ao ponto final definitivo. “Pois o salário do pecado é a morte” (Romanos
6:23). “Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão”
(Romanos 8:13). “O pecado, após ter se consumado, gera a morte” (Tiago
1:15). O Pródigo estava prestes a descobrir essas verdades de uma forma



bem dolorosa e vívida.
Sua queda foi tão repentina quanto inevitável: “Depois de ter gasto

tudo...” (Lucas 15:14). A linguagem sugere que, quando o Pródigo chegou
na região distante, sua fortuna ainda estava pelo menos parcialmente
intacta. Ele chegou como o garoto rico, o novo homem na cidade com
uma grande conta bancária. Ali estava um garoto ingênuo de uma terra
distante com o bolso cheio — e pode apostar que todos os trambiqueiros
e marginais da cidade ficaram de olho nele.

O Pródigo era jovem e crédulo, e provavelmente ficou feliz por ser,
a princípio, o centro das atenções. Tinha partido em busca de uma vida de
diversão, e agora... olhe para ele! Todo mundo na cidade que sabia se
divertir queria ficar perto daquele jovem. Ele só conseguia pensar em
cultivar essa imagem. Queria que as pessoas pensassem que era generoso,
que gostava de se divertir, tinha a mente aberta e era promíscuo. Por isso,
foi com tudo. Por um momento, deve ter pensado que tinha exatamente o
que queria.

 

Sem querer ser duro demais,
digamos que o Pródigo teve
exatamente o que mereceu.

Colheu o que plantou.
Ficou sem nada,

e a culpa era só dele.

 
Mas quaisquer “amigos” que o Pródigo tenha feito na busca de tal

estilo de vida não eram absolutamente amigos verdadeiros. Eles eram
apenas gentalha e escória; queriam se dar bem com sua tola generosidade.
Quando o dinheiro dele acabasse, esses “amigos” o abandonariam
também.

Foi exatamente isso o que aconteceu. Ele gastou “tudo” (v. 14).
Esbanjou sua fortuna. Desperdiçou a subsistência de seu pai em



entretenimento mundano (v. 30). E muito provavelmente, o irmão mais
velho estava certo: isso incluía prostitutas e outras atividades
semelhantemente imorais.

Sem querer ser duro demais, digamos que o Pródigo teve exatamente
o que mereceu. Colheu o que plantou. Ficou sem nada, e a culpa era só
dele.

Perseguido pela providência

Assim que o dinheiro acabou, “houve uma grande fome em toda aquela
região” (v. 14). A fome não era culpa do Pródigo, é claro, mas a vida é
assim. Trazemos alguns desastres conosco e, às vezes, a calamidade nos
atinge sem que isso seja nossa culpa.

Para alguém como aquele jovem rebelde, em um estado de revolta
contra seu Deus e seu pai, a confluência de tantos contratempos severos
de uma vez deve ter parecido o pagamento divinamente orquestrado por
seu pecado. Nesse caso em especial, é possível que consigamos detectar
um elemento de castigo divino em tudo o que se abateu sobre o Pródigo
enquanto sua vida se desenrolava. No entanto, por causa de sua rebelião,
ele não tinha nenhum lugar para ir em que pudesse encontrar ajuda.

Ali estava uma série de desventuras absolutamente devastadora.
Pense em como ela deve ter atingido o Pródigo com toda a força. Sua
vida inteira, até então, tinha sido coberta de confortos que ele
simplesmente negligenciava. A prosperidade e a relativa facilidade de seu
lar anterior tinha sido gerada e sustentada pelo trabalho duro e pela
diligência frugal de muitas gerações de seus ancestrais. Seu pai tinha
provido todas as suas necessidades e lhe fornecido toda tranquilidade
desde o dia em que ele nasceu. O rapaz provavelmente imaginou (como
fazem muitos jovens ingênuos) que a vida era naturalmente fácil. Ele não
tinha nenhuma consideração pela fé de seus antepassados, os quais tinham



todos ajudado a tornar sua vida tão confortável. A prova de sua falta de
apreço pode ser vista no modo como ele, sem nenhuma consideração,
abandonou suas raízes em busca de autogratificação carnal.

Agora a vida de prazer que o Pródigo buscava não apenas tinha
chegado a um fim, como também ficou claro para ele, de repente, que a
vida de liberdade que esperava encontrar não era nada como havia
pensado. Ele praticamente vendeu sua alma por um sonho de menino
ingênuo, e a Providência agora estava exigindo o ajuste imediato de todas
as contas — e com juros. A série repentina de desventuras era muito
desencorajante; era emocionalmente estafante, e o colocava em uma
situação insustentável em termos financeiros. A descrição de Jesus do
dilema do garoto é um tremendo eufemismo: “... ele começou a passar
necessidade” (v. 14). Uma grande fome nesse momento era a pior coisa
que poderia acontecer a ele — pelo menos, a partir de uma perspectiva
terrena.

 

Uma grande fome nesse
momento era a pior coisa

que poderia acontecer a ele
— pelo menos, a partir de
uma perspectiva terrena.

 
O que acontece, de fato, quando a pobreza e a destituição são

intensificadas pela fome? A fome é praticamente inédita em algumas
culturas; por essa razão, podemos ler esse versículo sem experimentar o
mesmo senso de horror que os ouvintes originais de Jesus sentiram no
desenrolar da história. Precisamos pausar aqui e refletir sobre as
implicações do versículo 14.

A fome era bem comum na época de Jesus, de modo que ele não
precisou explicar o dilema do Filho Pródigo a seus ouvintes. Ela seria vista



— especialmente pelos mestres da lei e pelos fariseus — como um castigo
divino.

Numerosos casos de fome de várias dimensões e durações
ocorreram durante o longo período da História coberto pelas Escrituras.
O primeiro sobre o qual lemos é em Gênesis 12:10. A fome levou Abraão
ao Egito, e parece ser a primeira em um ciclo de ondas de fome
extremamente semelhantes que atingiram a Terra Prometida. Da mesma
forma, a fome na era de Isaque também o levou ao Egito (Gênesis 26:1).
E a famosa fome de sete anos que José previu em um sonho (Gênesis
41:54) foi a ocasião para a família inteira de Jacó buscar refúgio no Egito.
Era justamente por essa razão que os israelitas originais, no começo do
livro do Êxodo, estavam vivendo no Egito como escravos do faraó e
precisavam de um salvador como Moisés.

Por isso, os casos de fome eram vistos como desastres providenciais
singulares — e, na maioria dos casos, demonstrações claras do grau mais
severo de desagrado de Deus. Na verdade, como a fome era geralmente
causada por outros desastres, muitas vezes parecia um ponto de
exclamação no fim de uma série de desventuras combinadas. (Esse é um
fator que fez essa fome, no caso do Filho Pródigo, parecer tão pungente e
apropriada.)

A fome podia ser causada, por exemplo, pela seca (1Reis 17:1), por
insetos (Joel 1:4), por tempestades de granizo (Êxodo 9:22,23), por
inimigos que cercavam as cidades (2Reis 6:25), e até mesmo pelo
comportamento de povos nômades saqueadores como os amalequitas, que
viajavam em exércitos enormes e devoravam tudo o que viam em seu
caminho (Deuteronômio 28:21). As Escrituras descrevem uma fome tão
severa em Samaria durante a vida de Eliseu que duas mulheres fizeram
um pacto de cozinhar e comer seus próprios bebês. As mulheres chegaram
a comer um dos bebês, mas como a mãe do outro bebê não estava mais
tão faminta, ela se recusou a dar seu próprio filho para ser comido (2Reis
6:26-31).



Esse tipo de fome desesperada é difícil de imaginar para aqueles de
nós que vivem em lugares com restaurantes fast food em cada esquina.
Contudo, na maior parte da África abaixo do Saara, incluindo vários países
populosos (especialmente Somália, Sudão, Etiópia e Chade), a fome é uma
ameaça constante à vida. Todas essas partes do mundo têm
experimentado ondas terríveis de fome devastadora em nossa geração. A
terrível realidade desse tipo de desastre ainda atinge grandes partes da
população mundial hoje em dia, e é uma vergonha para nós sabermos que
tantos vivem em culturas industrializadas, mas perderam a cons-ciência do
custo humano desse tipo de desastre.

Uma fome severa é um dos piores desastres que podem acontecer a
uma nação. Aqui está a pequena descrição do autor William Manchester
dos casos de fome na Europa durante a era medieval:

 
Os anos de fome foram terríveis. Os camponeses podiam ser
obrigados a vender tudo o que possuíam [...] Nos piores
momentos, eles devoravam cascas de árvores, raízes, grama; até
mesmo barro branco. O canibalismo não era desconhecido.
Estrangeiros e viajantes eram emboscados e mortos para serem
comidos, e há histórias de forcas sendo derrubadas — até vinte
corpos ficavam pendurados por um único patíbulo — por
homens frenéticos para comer a carne crua fresca.1

 
Eu já li muitas descrições de casos de fome até mesmo em séculos

mais recentes. Houve a fome da batata (às vezes chamada Grande Fome)
na Irlanda, na metade do século XIX. Um milhão de pessoas — mais de
10% da população da Irlanda na época — morreram de fome em um
período de três anos. Ainda mais recentemente houve a Grande Fome (o
Holodomor) na Ucrânia nos anos 1930, quando muitos milhões morreram
de fome. Acredita-se que esse caso de fome foi deliberadamente causado



por Stalin como um ato de genocídio.
Relatos de testemunhas oculares desses e de outros casos históricos

de fome severa são difíceis de ler. Contudo, quase todos têm várias
características em comum. Eles descrevem como as pessoas enlouquecem
de fome. Atos de canibalismo são comuns. A morte pela fome muitas
vezes é tão disseminada e frequente que os corpos devem ser recolhidos e
removidos todos os dias. Um escritor fala de crianças sendo vendidas para
serem escravas como um ato de misericórdia, só para impedi-las de
morrer de fome. Outro autor fala sobre como a carne das vítimas da
fome é moída e vendida como comida. As pessoas passam a comer coisas
como grama, couro de sapato, carne podre, lixo e excremento. Cidades
inteiras e vilarejos ficam sem nenhum habitante. É um desastre agonizante,
indizivelmente horrível, lento, desesperador, cheio de angústia e tormento.

Diferentemente de nós, para os ouvintes de Jesus o conceito de fome
generalizada não estava tão distante. A menção a uma “fome severa”
instantaneamente conjurava uma imagem medonha em suas mentes. Eles
entendiam que ele estava descrevendo um nível de desespero muito além
de qualquer coisa que a maioria de nós poderia conceber.

Fim de festa

A vida daquele jovem tinha se tornado um pesadelo. Ele tinha tomado
muitas decisões ruins, mas agora a mão da divina providência tinha
tornado seus problemas mais difíceis do que ele poderia ter imaginado.
Isso era a vida no fundo do poço.

Os mestres da lei e fariseus, ouvindo a história, sem dúvida estavam
chocados com a atrocidade que tinha se tornado a vida daquele jovem. Ele
tinha deixado um ótimo lar e um futuro brilhante sob os cuidados de um
pai maravilhosamente amoroso e generoso, e agora tinha chegado a esse
ponto: sem amigos, família ou esperança em uma região estrangeira, sem



ter aonde ir. A festa, com certeza, tinha acabado.



 

CAPÍTULO 5

A hora da virada

Caindo em si...
Lucas 15:17

O Pródigo certamente não encontrou o tipo de vida que queria quando
foi embora. O glamour acabara na região distante. A estrada que ele
escolhera seguir acabara por se tornar uma via expressa rumo à
destruição. De repente, seu estilo de vida liberal havia se transformado em
uma terrível e esmagadora destruição. Todos os seus sonhos tinham se
tornado pesadelos. Todo o seu prazer tinha mudado para dor. Toda a sua
diversão dera lugar a um profundo pesar. E o descuidado jovem rebelde,
que jogou tudo fora por alguns poucos momentos de prazer, agora era
obrigado a se submeter a um estilo de vida de total privação. A rebeldia
tinha acabado. As gargalhadas tinham se calado. A música tinha parado de
tocar. Todos aqueles que ele considerava seus amigos se foram. Era a pior
situação possível, e ele estava prestes a morrer.

Uma coisa é certa: se o Pródigo soubesse que acabaria assim, nunca
teria partido em sua busca. Ele queria prazer sem limites. Queria seus



desejos saciados sem interrupção nem repreensão. O que ele teve, em vez
disso, foi dor sem limites, solidão e a ameaça de morte iminente. Sua vida
agora não tinha mais nenhum dos prazeres com que ele já tinha sonhado
— e estava transbordando de males que ele, em sua ingenuidade, nunca
tinha imaginado.

A persistência de alguns pecadores é impossível de se explicar de
maneira racional. Algumas pessoas são tão obstinada a fazer as coisas do
seu jeito que, mesmo quando estão sofrendo as consequências
desagradáveis de suas transgressões, não abandonam a busca. Eu já
conheci pessoas cuja vida foi totalmente desperdiçada pelos resultados de
algum pecado em especial. Elas podem adoecer e morrer (literalmente)
com as repercussões de seus pecados e, ainda assim, não os abandonarem.
O pecado é uma escravidão que elas não conseguem vencer.

 

A estrada que ele escolhera
seguir acabara por se tornar

uma via expressa
rumo à destruição.

 
Esse foi (a princípio) o caso com o Filho Pródigo. Sem dinheiro, sem

esperança e com sua vida desmoronando ao seu redor, ele ainda assim não
estava pronto para ir para casa. Fazer isso, é claro, significaria confessar
que ele estava errado e tinha sido um tolo. Também significaria encarar o
ressentimento do irmão, admitir toda a dor que tinha causado ao pai e se
submeter à vergonha pública. Acima de tudo, significaria aceitar viver com
responsabilidade e se submeter à autoridade — tudo de que ele tinha
fugido, para início de conversa.

A maquinação para evitar o arrependimento



O desiludido Pródigo fez, para começar, o que muitas pessoas tentam
fazer antes de chegar ao fundo do poço. Ele tentou desesperadamente
bolar um esquema que lhe permitisse sobreviver à crise e, talvez, evitar ter
de encarar de fato o seu pecado e admitir por completo todos os erros
que tinha cometido.

Seu único pensamento o tempo todo, é claro, tinha sido escapar da
autoridade de seu pai para poder passar o resto da vida fazendo o que
quisesse. Esse plano (como era, de fato), na verdade, não funcionou para
ele nem um pouco. Foi então que entrou o plano B: “Por isso foi
empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o
seu campo a fim de cuidar de porcos” (Lucas 15:15).

Aparentemente, a primeira coisa que o Pródigo disse a si mesmo
quando seu mundo desmoronou foi: “Preciso arranjar um emprego.” Ele
pensou que pudesse se reerguer — talvez até mesmo conseguir sair do
dilema. Isso é típico dos pecadores que tentam fugir de Deus. Eles vivem
uma vida libertina e rebelde e se entregam ao pecado para se satisfazerem,
mas acabam falidos, sem forças e, por fim, na sarjeta, seja em sentido
figurado ou literal. No entanto, eles procuram justificar sua atitude
assumindo a noção de que têm os meios e a capacidade de sair da bagunça
em que transformaram sua vida.

Algumas pessoas desperdiçam anos sob essa ilusão, e para muitos ela
se torna um caminho para a destruição da qual elas nunca escapam.

Em busca de emprego

O que significa dizer que o Pródigo “foi empregar-se com um dos
cidadãos daquela região”? Um “cidadão” nos tempos de Roma significava
uma pessoa com privilégios. Uma pessoa podia até mesmo ser nativa de
certa região e não ser um cidadão. Na verdade, nas terras controladas por
Roma, os cidadãos eram, via de regra, estrangeiros muito ricos. Tratava-se
da chamada “cidadania romana”. Com ela vinha uma vasta quantidade de



privilégios e honras.
 

Ele pensou que pudesse se
reerguer — talvez até mesmo

conseguir sair do dilema.
Isso é típico dos pecadores
que tentam fugir de Deus.

 
O Filho Pródigo tinha, de alguma forma, ficado familiarizado com

pelo menos uma dessas pessoas com recursos — provavelmente um
indivíduo com quem ele alguma vez tivesse participado de algum vício ou
diversão. A Escritura diz que ele “empregou-se” com o cidadão. O texto
grego usa um verbo muito pitoresco: kollaô, que literalmente significa
“colar”. Isso quer dizer que esse relacionamento não foi ideia do cidadão.
O Pródigo se colou com essa pessoa influente que ele, de alguma forma,
conhecia de seus dias de extravagância, e se recusou a ir embora. Ele se
grudou no tal “cidadão” como um carrapato.

Em outras palavras, o desespero do Pródigo já tinha atingido um
ponto tão crítico que ele se tornou um pedinte. A essa altura, ele
provavelmente estava imundo, desgrenhado, reduzido a extrema pobreza,
e tudo o que podia fazer era pedir.

Mesmo hoje, esse tipo de cena é razoavelmente comum em países
subdesenvolvidos. Tendo viajado a algumas das partes mais pobres do
mundo, eu já vi isso muitas vezes. Alguns pedintes simplesmente não
deixam você ir embora, mesmo se você lhes der esmola. Eles seguram seu
casaco, puxam você pelo braço, enfiam a mão em seus bolsos e
sobrecarregam você com tanto desespero. A imagem que a história de
Jesus conjura é desse tipo de pedinte, e sugere que o cidadão não
respondeu imediatamente aos pedidos do Pródigo. Mas o garoto
desesperado grudou nele como se fosse com cola quente, pedindo cada



vez mais ajuda.
O comportamento do Filho Pródigo a essa altura lembra o da viúva

na parábola de Lucas 18:1-8, que se juntou a um juiz injusto e, sem
descanso, exigiu justiça. O relutante juiz, por fim, concedeu seu desejo,
ainda que contrariado, dizendo: “Embora eu não tema a Deus e nem me
importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe
justiça para que ela não venha mais me importunar” (Lucas 18:4,5).

Uma dinâmica semelhante estava acontecendo com o jovem que
deixara a casa do pai. Nada no texto sugere que aquele cidadão tivesse um
dedo de compaixão genuína pelo Pródigo. Na verdade, as evidências
apontam para a conclusão oposta. E, no entanto, o Pródigo finalmente foi
ouvido e conseguiu um emprego: alimentar os porcos.

Alimentando os porcos

Na verdade, não era bem um emprego. Alimentar porcos pagava
quase nada — nem mesmo o suficiente para suprir as necessidades
imediatas do Pródigo. Alimentar porcos também era um trabalho
extremamente humilhante. Era praticamente a tarefa mais baixa possível
em toda a hierarquia do trabalho. Não exigia nenhuma habilidade, por isso
era um trabalho normalmente dado a deficientes mentais, a pessoas
desprovidas de quaisquer habilidades sociais ou que não se encaixassem na
vida da sociedade educada. Lembre-se de que o homem possuído pelo
demônio na região dos gerasenos estava vivendo em um lugar onde os
porcos comiam (Marcos 5:11).

Mesmo hoje, com a tecnologia moderna e os métodos automatizados
para as atividades da fazenda, alimentar os porcos ainda está entre os
serviços mais desprezíveis e fétidos. Existe alimentação processada de
porcos, mas é cara. (Também é incrivelmente fedorento, mesmo nos
melhores casos. Não há como transformar a criação de porcos em um
negócio esteticamente atraente.) Por essa razão, é razoavelmente comum



simplesmente pegar comida estragada e alimentar os porcos com esses
montes de lixo. Os animais, é claro, ficam felizes por comer praticamente
qualquer coisa que seja, mesmo que remotamente digerível.

Um dos canais de TV a cabo especializados em documentários
educacionais apresentou há pouco tempo um programa sobre uma grande
fazenda de porcos em Nevada, focando nos meios como eles alimentam
seus animais. Eles começam colhendo quantidades enormes de lixo da
região de Las Vegas, onde muitas toneladas de comida estragada ou restos
são descartadas diariamente dos bufês extravagantes dos cassinos. Esses
restos são recolhidos e transportados para a fazenda de porcos em
enormes caminhões.

No calor do deserto, quando o lixo chega à fazenda, já foi misturado
em um tanque com um cozido semilíquido nauseante. O fedor de tanta
comida em decomposição deve ser insuportável. A lavagem é colocada em
uma espécie de sistema de distribuição, de onde os trabalhadores retiram a
maior quantidade possível dos vários recipientes de comida e outros tipos
de lixo não biodegradáveis. A corrente de comida estragada é canalizada
em uma chaleira da altura de uma casa de dois andares, onde tudo isso é
cozido para eliminar as bactérias mais prejudiciais. Em seguida, a mistura é
deixada para esfriar. A essa altura, é uma gororoba indescritível.

Essa substância é colocada aos baldes em tachos longos e imundos
sempre cheios de lama e excrementos de porcos. No entanto, mesmo
enquanto os trabalhadores enchem os tachos, os porcos gritam com prazer
e empurram uns aos outros, colocando-se embaixo das correntes de
lavagem enquanto ela está sendo colocada nos baldes. Os porcos devoram
com avidez galões dessa coisa em instantes. Por mais nojento que seja
assistir a essa cena (ou mesmo ler sobre isso), o documentário
demonstrou, com imagens, que porcos comem qualquer coisa.

Para o Filho Pródigo, nascido sob a lei de Moisés, os porcos eram
considerados animais impuros. Isso significava que qualquer tipo de
contato com os animais era considerado espiritualmente sujo. E mais:



como era proibido comer carne de porcos, participar em criação de
porcos para consumo humano era considerado terrivelmente imoral —
especialmente aos olhos dos escribas e dos fariseus. Por isso, só a natureza
do trabalho era suficiente para selar o status do Pródigo como um excluído
permanente e irredimível em Israel.

Isso também sugere que a oferta do trabalho foi realmente mais um
insulto do que um ato de compaixão. O rico cidadão parece ter proposto o
emprego porque era a melhor maneira de se desvencilhar desse mendigo
tão determinado. Aceitar o emprego exigia do Pródigo ficar onde estavam
os porcos — o que, com certeza, o mantinha a uma distância suficiente
para que o rico dono do negócio não estivesse sujeito ao barulho e ao
cheiro do rapaz. Embora o texto em português descreva o lugar onde os
porcos moravam como um “campo”, na verdade teria sido um deserto
remoto onde nada cresceria além de mato. Não imagine que os porcos
ocupavam algum tipo de campo agrícola. Por maior que fosse a fome,
porcos sendo criados para o mercado sempre eram relegados a terras
desertas que fossem inúteis para qualquer outro propósito porque porcos
são destrutivos a plantações e jardins valiosos.

Sem nenhuma outra opção, o Pródigo aceitou o emprego e foi
trabalhar. O cidadão “o mandou para o seu campo a fim de cuidar de
porcos” (v. 15). Isso significa que o Pródigo firmou residência permanente
no deserto, vivendo com os porcos. Ele se tornou um cuidador de porcos
em tempo integral.

Lá estava mais uma virada na história para os escribas e fariseus.
Sem dúvida, eles voltaram a se incomodar ao pensar naquele garoto judeu
que não só aceitou emprego em uma fazenda de porcos, como também
foi viver entre os bichos. A imagem que Jesus construiu já era abominável
aos olhos deles e, no entanto, a cada novo detalhe que Jesus adicionava, a
coisa piorava. Poderia piorar ainda mais?

Sim, poderia. E piorou.



O fundo do poço

Obviamente, em uma época de fome severa, até mesmo a comida dos
porcos seria pouca. Esses porcos, em particular, tinham sorte o bastante
de ter um dono inteligente e rico que continuava alimentando e
engordando os animais, em vez de vendê-los logo para o abate. É provável
que ele os estivesse poupando enquanto a fome piorava. Assim, poderia
vendê-los mais tarde a peso de ouro. Enquanto isso, os porcos podiam
comer coisas como cascas de frutas, de árvores, de ovos e vários outros
talos de plantas. Essas coisas não são comestíveis para os humanos. Na
verdade, elas mal são comestíveis até mesmo para porcos. Ao que tudo
indica, esses porcos não eram de forma alguma bem alimentados. Era,
afinal, uma época de fome severa.

Vontade de comer lavagem

Pelo menos, os porcos tinham algum tipo de comida. O Pródigo
estava literalmente quase morrendo de fome enquanto assistia aos porcos
comendo. Contemplando esse fato, ele se viu queimando de inveja dos
porcos! Jesus disse: “Ele desejava encher o estômago com as vagens de
alfarrobeira que os porcos comiam” (v. 16).

A palavra grega para “vagem” é keration, que significa “vagens de
alfarrobeira”. Eram longas vagens que nasciam em arbustos. As sementes
dentro delas eram duras, e as cascas das vagens eram duras como couro.
Um pó feito das sementes moídas às vezes é usado como substituto para o
chocolate. Um tipo de melado também pode ser extraído das sementes, e
essa era uma fonte importante de açúcar no antigo Oriente Médio.
Tirando isso, no entanto, essas vagens não são comestíveis para humanos
e, francamente, não são nutritivas nem mesmo para o gado. Mas as
árvores são incrivelmente resistentes, por isso, mesmo durante uma
intensa fome ou praga de insetos, vagens de alfarrobeira podem ser



abundantes. Foram muito usadas como suplemento para alimento de gado
em tempos de fome, e animais como porcos e bois podem subsistir com
uma dieta regular de vagens de alfarrobeira quando necessário. Era
exatamente isso que estava acontecendo ali.

 

A única maneira de ele se
rebaixar mais seria sendo

jogado no poço do inferno — o que,
na cabeça dos fariseus,

era praticamente inevitável
para ele agora, e uma

punição bem merecida.

 
Enquanto o Pródigo assistia aos porcos devorando avidamente essas

vagens, ele se viu desejando encher o próprio estômago com a comida dos
porcos. Se ao menos essas vagens fossem comestíveis para ele! “Ele
desejava encher o estômago” com elas (v. 16; grifo do autor).

Tratado como porco

Esse foi ainda outro detalhe na história de Jesus que certamente fez
os escribas e fariseus se contorcerem de nojo. Se eles estavam ultrajados
pelo fato de Jesus se sentar à mesma mesa com cobradores de impostos e
outros pecadores, quanto mais nauseante era a ideia de um jovem de uma
boa família judaica se rebaixando tanto no pecado que se via desejando
dividir comida com porcos! Na estima dos fariseus, ele tinha se tornado, em
essência, um dos porcos. A única maneira de ele se rebaixar mais seria
sendo jogado no poço do inferno — o que, na cabeça dos fariseus, era
praticamente inevitável para ele agora, e uma punição bem merecida.

Mesmo naquela distante região de gentios, onde ninguém era
refreado por nenhum escrúpulo em relação à impureza espiritual nem



sentia repulsa por comer carne de porco, a situação do Pródigo agora era
tal que ninguém tocava nele. “Ninguém lhe dava nada” (v. 16).

O típico leitor de hoje não consegue ao menos começar a
compreender quão odioso o Pródigo seria aos escribas e fariseus metidos a
intelectuais — obcecados como eram com a abstenção de todos os tipos
de poluição espiritual. Enquanto Jesus contava a parábola, tinha atribuído
ao Pródigo todo tipo de profanação, desgraça e desonra imagináveis. Todo
detalhe que Jesus mencionava ofendia a sensibilidade da elite religiosa. Por
causa de todas as várias maneiras como esse jovem rebelde tinha se
profanado e desgraçado, quando Jesus chegou a esse ponto na história, o
Filho Pródigo era (de acordo com o pensar dos fariseus) claramente objeto
mais de desprezo do que de pena. Estava tão coberto de censura e má
reputação que eles, sem dúvida, já o consideravam irredimível.

 

O Filho Pródigo é um
símbolo vivo de todo
pecador que já viveu

— incluindo você e eu.

Aprendendo com a ruína

Antes de prosseguirmos, uma lição vital sobre a natureza do pecado e sua
destruição deve ser retirada da ruína da vida do Filho Pródigo. Sua
experiência é uma imagem vívida do que seja o pecado e o que ele faz
com as pessoas. O Filho Pródigo é um símbolo vivo de todo pecador que
já viveu — incluindo você e eu. Sendo assim, precisamos prestar muita
atenção ao aviso que Jesus nos dá nessa parte da parábola.

Todo pecado envolve precisamente esse tipo de rebelião irracional
contra um pai celestial amoroso. O maior mal do pecado não está no fato



de que ele é uma transgressão da Lei — embora certamente o seja (1João
3:4). Mas o verdadeiro mal do pecado está em sua natureza como uma
afronta pessoal a um bom e gracioso Legislador. Nosso pecado é uma
violação calculada e deliberada do relacionamento que temos com nosso
Criador. (Você pode nunca ter pensado no pecado assim antes, mas isso é
verdade, e a consciência de cada pessoa afirma essa realidade. Os segredos
do nosso coração são testemunhas contra nós, e Romanos 2:14-16 diz que
mesmo esses segredos serão um dia manifestados e julgados por Deus.)

 

Pecar é uma expressão
de ódio contra Deus.
Equivale a desejar que
ele estivesse morto.

 
Quando pecamos, mostramos desdém pelo amor paterno de Deus,

assim como por sua sagrada autoridade. Repelimos não só sua lei, mas
também sua pessoa. Pecar é negar a Deus seu lugar. É uma expressão de
ódio contra Deus. Equivale a desejar que ele estivesse morto. É desonrá-
lo. E como todo pecado tem em seu cerne esse elemento de desprezo por
Deus, mesmo o menor dos pecados tem mal suficiente para libertar uma
eternidade cheia de dano, azar e angústia. O fato de todo o mal humano
ter sido resultado do simples ato de desobediência de Adão é uma prova
viva disso (Romanos 5:12,19; 1Coríntios 15:21-22).

Além do mais, o pecado sempre dá maus frutos. Não podemos pegar
os dons que Deus nos concedeu, jogá-los para lá como se não fossem
nada e depois não esperar colher as consequências da pobreza espiritual,
que são o resultado inevitável.

Aqui está uma realidade chocante: o Filho Pródigo não é apenas um
retrato do pior dos pecadores; é um símbolo de todo pecador irredimível
— alienado de Deus e sem esperança no mundo (Efésios 2:12). Ele é uma



efígie precisa e viva de toda a raça humana — decaída, pecadora e
rebelde. E o que é pior: seu caráter reflete não só o estado de nossa raça
decaída como um todo, como também a condição natural de todo
indivíduo já concebido por um pai humano desde a queda de Adão. Todos
nós começamos esta vida de costas para Deus; desejando escapar dele,
sem nenhuma consideração por seu amor, sem valorizar a generosidade
divina e sem respeito por sua honra.

É verdade: as motivações malignas do Pródigo são as tendências
naturais de todo coração humano decaído. “A mentalidade da carne é
inimiga de Deus porque não se submete à Lei de Deus, nem pode fazê-lo.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus” (Romanos 8:7,8).
Somos “por natureza merecedores da ira”, nascidos com uma natureza
pecaminosa e inapelavelmente dominados por desejos da carne (Efésios
2:2,3).

Em outras palavras, somos todos filhos pródigos. Cada um de nós é
culpado de autoindulgência, dissipação e luxúria desenfreada. Não
pensamos nas consequências do pecado e não descansamos na busca do
mal. Se não fosse a graça de Deus, cada um de nós teria há muito vendido
seu direito de nascença, desperdiçado sua vida e todas as bênçãos que
Deus nos deu, trocando sua bondade diária por um breve momento de
autogratificação barata.

 

Em outras palavras, somos
todos filhos pródigos.

 
Talvez você sinta que fez essas coisas. Bem-vindo ao mundo dos

filhos pródigos.
O fim da jornada desse jovem no chiqueiro exemplifica

perfeitamente a destruição e a dor que o pecado inevitavelmente produz.



É a imagem da falência, do vazio, da pobreza e da destruição espirituais.
No fim dessa estrada, não há nada além da destruição. Não tem ninguém
lá para ajudar, nenhum lugar para ir e nenhuma esperança terrena.

A essa altura, o pecador tolo exauriu seu melhor plano B e deve
perceber que ele nunca poderia funcionar. Não temos a habilidade de
consertar nossa própria vida partida. Não há jeito de expiarmos os
pecados que cometemos, então não podemos mandar nossa culpa embora.
Não há absolutamente nenhuma solução terrena para tal dilema. Não será
encontrada na psicologia, na terapia de grupo nem em autoajuda — e,
certamente, não é encontrada em drogas, álcool ou qualquer outra forma
de válvula de escape. Não se pode escapar das consequências mudando-se
para um novo bairro, casando-se com outra pessoa ou fugindo de alguma
outra forma. Quando todas as tentativas de deixar de pagar pelo pecado
são finalmente exauridas, o pecador chega, de fato, ao fundo do poço.

A menos que um Salvador gracioso possa ser encontrado, nada o
espera além de morte e perdição eterna.

O chamado para o despertar

Foi exatamente aí que o Filho Pródigo finalmente se encontrou. Ele foi
um daqueles pecadores sortudos que estava “caindo em si” (v. 17) antes
de colher os frutos do pecado. A expressão, na verdade, significa que ele
chegou ao fim — ou, em outras palavras, “recobrou os sentidos”.

Trabalhar no campo com os porcos acabou sendo maravilhoso para
o benefício eterno do Pródigo. Aquele jovem que tinha estado tão
intoxicado com a diversão mundana, prazeres terrenos e a companhia de
pessoas más foi finalmente obrigado a viver em um lugar de solidão —
talvez pela primeira vez em sua vida curta e irresponsável. Lá ele teve de
enfrentar, com seriedade e honestidade, a feia realidade do que ele tinha se
tornado. Ao observar os porcos comendo aquelas vagens duras e sem



gosto (nada mais do que lixo indigerível para ele), ele se viu querendo
encher seu estômago com aquilo.

Não admira que ele tenha caído em si. Assistindo àqueles porcos
imundos rolando na lama, empurrando uns aos outros enquanto, famintos,
devoravam refugos, ele deve ter visto sua própria vida no espelho.
Nenhum pecador já foi posto cara a cara com uma imagem mais vívida da
vida de pecado (cf. 2Pedro 2:22).

Aqui a história finalmente toma uma direção que é um grande alívio
para aqueles de nós que já viveram a história do Pródigo. Podemos nos
identificar com a situação dele. Já experimentamos a amargura da culpa do
pecado e sentimos o desespero de sua prisão. E estamos ansiosos para que
o Filho Pródigo encontre salvação.

Aí vem a parte da parábola que estávamos esperando. É a virada
central na parábola do filho pródigo: “Caindo em si,...” (Lucas 15:17).

Eu gosto dessa expressão porque ela tacitamente reconhece o que o
ouvinte sério já suspeitava o tempo todo: até esse ponto, o Filho Pródigo
estava fora de si — louco. Isso não significa sugerir que ele estivesse, na
verdade, sofrendo de algum tipo de demência clínica ou doença mental.
Mas ele estava buscando um estilo de vida que nada mais era do que
insanidade moral. Todo capítulo da história humana e as experiências
pessoais das multidões atestam que o estilo de vida que o Pródigo escolheu
é um caminho rápido para a mendicância e desespero total — e isso, às
vezes, deixa as pessoas literalmente insanas.

 

Aí vem a parte da parábola
que estávamos esperando.

“Caindo em si...”
(Lucas 15:17).

Fora de si em termos espirituais



De fato, o curso da queda daquele jovem ilustra perfeitamente por
que o pecado em si é simplesmente loucura espiritual. Pense na jornada
dele até o ponto onde chegou. Desde que ele exigiu sua herança até o
momento em que chegou ao fundo do poço no chiqueiro, nenhuma das
coisas com as quais ele se envolveu fazia sentido racional. Ele não tinha
um plano nem um propósito. Ele nunca pensou nas consequências. Ele só
queria se entregar a prazeres egoístas sem limite ou restrição. Então partiu
em uma busca sem direção por “liberdade” e uma vida de excessos.

Contudo, em vez de luxo e liberdade, ele encontrou precisamente o
oposto. Não só ele desperdiçou seu rico legado, como também ficou preso
em um profundo estado de escravidão. Tudo o que ele tinha buscado,
perdeu. No entanto, até aquele momento, ele tinha continuado no
caminho do pecado. Estava certamente fora de si em termos espirituais.

Fora de si em termos mentais

E quanto mais ele buscava esse caminho, mais agia como se fosse
mentalmente desequilibrado também. Tendo desperdiçado uma fortuna
em prazeres pecaminosos, o Pródigo se encontrou desejando encher seu
estômago com lavagem de porcos. Seus pensamentos e comportamentos
desesperados e irracionais eram certamente características de um completo
lunático.

A bem da verdade, para qualquer observador objetivo que possa tê-lo
encontrado no deserto vivendo com os porcos, o Pródigo provavelmente
parecia mesmo um louco, tamanha é a crueldade da prisão do pecado
cometido.

O pecado, é claro, é inerentemente irracional. Podemos descrevê-lo
como um tipo de loucura moral. O pecado é a rebelião da criatura contra
o Criador, e isso não faz sentido em nenhuma escala. Mas o absurdo do
pecado muitas vezes é particularmente óbvio em casos de pecados carnais
prolongados e certos casos de pecado deliberado. Como pastor,



frequentemente vejo pessoas que abandonaram tolamente os melhores
dons da vida — sacrificando família, trabalho e reputação — em uma
busca louca pelos prazeres do pecado (que, de qualquer modo, são apenas
efêmeros e ilusórios). Em vez do prazer que elas esperavam, elas se
tornaram cronicamente deprimidas, zangadas, antissociais e cada vez mais
irracionais. Dessa forma, o pecado pode realmente levar alguém à
insanidade literal.

A maioria das iniciativas de ação social na cidade grande está cheia de
pessoas que uma vez funcionaram em um nível razoavelmente normal
como membros produtivos da sociedade, mas que ficaram sem teto,
desesperadas e à beira da loucura porque buscaram algum pecado favorito
sem pensar nas potenciais consequências.

O Filho Pródigo estava no caminho certo desse tipo de insanidade.

Caindo em si

No entanto, quando toda a esperança pelo irmão mais novo parecia
extinta, nós o vemos finalmente “caindo em si”. Ele acordou para a
realidade. Na solidão dos chiqueiros, ele foi obrigado a encarar o que tinha
se tornado, e isso, de alguma forma, o resgatou da irracionalidade. De
repente, ele começou a pensar claramente. Seu primeiro instinto ao
recobrar os sentidos foi planejar como ele poderia voltar para seu pai e
sua casa. Com todos os seus recursos gastos e sem nenhuma de suas
companhias, ele não tinha mais para onde ir nem meios para sobreviver.
Ele estava verdadeiramente no fim da linha.

 

Seu primeiro instinto ao
recobrar os sentidos foi

planejar como ele poderia
voltar para seu pai e sua casa.



 
Então, pela primeira vez em sua vida, o filho mais novo estava

determinado a abandonar seu pecado, implorar o perdão e se submeter à
autoridade de seu pai. Ele se virou e tomou a direção de casa.



 

CAPÍTULO 6

O retorno

A seguir, levantou-se e foi para seu pai...
Lucas 15:20

Para os escribas e os fariseus, a ideia de que alguém como o Filho
Pródigo pudesse encontrar algum tipo de perdão ou redenção estava
muito além da compreensão. Em primeiro lugar, eles teriam uma visão
cética de cada manifestação de arrependimento vinda de alguém tão baixo
assim.

Em segundo lugar, todo o conceito de justiça deles estava errado,
pois era baseado em um sistema legal de méritos. Os escribas e fariseus
achavam que as pessoas se tornavam virtuosas por meio da devoção por
toda a vida a um complexo sistema de trabalhos religiosos. Eles seguiam
um processo minucioso de obediência cerimoniosa às leis de Moisés,
dando atenção particular a detalhes relacionados a aparência e
trivialidades. Ainda pior, eles cobriram as leis de Deus com um
complicado labirinto de tradições humanas sem funções. Eles acreditavam
que tudo aquilo precisava ser observado por toda a vida para que todos se



tornassem virtuosos. Por isso, eles não tinham categorias em seu sistema
teológico que pudesse prever como uma pessoa igual ao filho Pródigo
poderia se salvar da ira de Deus e receber o favor divino.

Uma guinada surpreendente na história

Lucas descreve os fariseus como aqueles “que confiavam em sua própria
justiça e desprezavam os outros” (Lucas 18:9, grifos do autor). Na visão
deles, o ódio por um rebelde como aquele era justificável. Eles achavam
que o Pródigo não tinha a menor condição de ser salvo — na verdade,
eles se sentiam bem satisfeitos ao vê-lo recebendo o justo castigo por seu
pecado. Na opinião dos fariseus, o arrependimento do Pródigo era uma
guinada pouco adequada em uma história que já oferecia uma lição bem
clara sobre as consequências do pecado. Eles estavam preparados para
assinar embaixo daquela lição... até o momento em que o Pródigo se
arrepende. De repente, a figura central no relato de Jesus se torna um
sério desafio ao seu sistema religioso.

Mas, na narrativa de Jesus, o momento crítico do Filho Pródigo nos
campos de porcos era um momento de virada, e não o fim da história. O
Pródigo se arrependeu mesmo. E não foi apenas uma manobra para
reconquistar a solidariedade do pai nem uma maquinação suja para
recuperar os confortos da vida antiga.

Tratava-se de arrependimento sincero e profundo, e podemos
constatar sua honestidade em cada etapa do plano que o Pródigo elaborou
com tanto cuidado para seu retorno à casa do pai. Ele pensou em cada
aspecto daquele arrependimento. Por fim, percebeu quão odioso havia
sido o pecado que cometera contra o pai. Agora ele podia ver que o pai
sempre oferecera graça e bondade. O rapaz finalmente entendeu que era ele
quem estava errado: foi apenas por culpa dele (e por causa de seu pecado)
que havia chegado a um ponto tão baixo. Ele se confessou indigno de mais



graça ou favor.
Mesmo assim, o Pródigo planejou apelar ao grande amor e à

bondade de seu pai.
 

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’.”

Lucas 15:17-19
 
Tratava-se de um novo plano, e era um plano bom. Em vez de tentar

se livrar da responsabilidade por seus pecados, o filho mais jovem
enfrentaria aquilo e todas as consequências. Em vez de fugir, ele voltaria
para casa. Faria uma confissão completa e confiaria na misericórdia de seu
pai. Essa era, afinal, sua única esperança.

O egoísmo e o pecado que o tornaram tão cego tinham desaparecido.
Ele finalmente via as coisas de forma clara. Logo depois de todo o
desastre que seu pecado trouxe para ele, tudo o que ele rejeitou e deixou
para trás começou a ficar atraente. Ele sabia que tinha renegado
permanentemente seu status como filho, mas mesmo ser empregado de
seu pai certamente seria melhor do que viver cuidando de porcos. Além
disso, qualquer desgraça que ele viesse a enfrentar voltando para casa não
era nada se comparada à vergonha de viver com porcos.

 

Ele faria uma confissão
completa e confiaria

na misericórdia de seu pai.
Essa era, afinal,

sua única esperança.



 
O breve relato que Jesus faz para enxergarmos o coração e a mente

do Pródigo é um dos melhores e mais claros exemplos de arrependimento
verdadeiro em todas as Escrituras.

Enfrentando a realidade

O primeiro passo significativo no processo de retorno do Pródigo
envolveu uma visão honesta da situação. Isso significava enfrentar a
horrível realidade do que ele tinha se tornado, aceitando a responsabilidade
pelo que ele havia feito, assumindo a gravidade de sua culpa, admitindo
sua falta de esperança e voltando para alguém que realmente podia ajudar.

Nesse ponto, o pai retorna à história, e é significativo o fato de que a
primeira volta do pai à parábola seja na mente do Filho Pródigo. O jovem
rapaz finalmente se lembra de seu pai. Essa é uma dica importante de que
uma mudança tomou conta de seu coração — porque, dessa vez, quando
ele pensa no pai, não ignora o pensamento. Na verdade, ele encontra um
traço de esperança na memória e no amor gentil de seu pai. Ele diz:
“Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra?” (v. 17). Mesmo
os mais pobres dos empregados de seu pai estavam melhores do que ele.
Ele sabia que não merecia nem um status de empregado da casa do pai,
mas ele também sabia que seu pai era generoso, e isso o fez pensar.

Como aquilo era diferente da atitude original do menino tão ingrato
em relação ao seu pai! Parecia, pelo menos a princípio, que o único motivo
em relação ao pai era ficar o mais distante possível. Mesmo sem recursos,
ele não mudou sua atitude de imediato. Lembre: quando esse tolo e seu
dinheiro foram separados, sua reação imediata era se oferecer para um
cidadão — cujo caráter ele pareceu julgar mal. Não havia ideia, àquela
altura, do que ele pensava a respeito do pai.

De fato, se o Pródigo tivesse pensado na casa e na família naquele



momento, parecia que os tinha tirado da mente. Talvez quisesse evitar a
experiência humilhante de estar errado. Ele também sabia, no fundo de
seu coração, que seu pai tinha todo o direito de tratá-lo com severidade
em vez de misericórdia. Evidentemente, ele tinha a ilusão de que, mesmo
fugindo da responsabilidade e da moralidade, ele poderia vir a ganhar o
tipo de liberdade que buscava.

Mas agora, vendo-se sozinho e desesperadamente preso a uma
escravidão mortal, ele percebeu a loucura de seu modo de pensar. O
pecado pode prometer liberdade em relação à responsabilidade e às
restrições morais, mas, na realidade, isso sempre resulta em um tipo pior
de escravidão: a marcha mortal do pecado (Romanos 6:16). Pecadores
presos na teia do pecado não tinham esperanças para se liberar ou evitar a
inevitável destruição que o pecado causa. Por isso, o plano B do Filho
Pródigo — sua melhor estratégia para sair da bagunça em que se meteu
— estava condenado desde o início. O cidadão com quem ele tinha
buscado ajuda o havia abandonado para morrer nos campos com os
porcos. As companhias do pecado são sempre voláteis assim.

Mas quando o Pródigo foi obrigado a viver em uma solidão quase
que total, com todo o tempo do mundo para refletir, seus pensamentos
finalmente se voltaram ao seu pai. E o que ficou na mente do jovem foi a
gentileza e a generosidade paternas. Seu pai sempre contratou empregados
— muitos deles. E todos eles “têm comida de sobra” (v. 17).

As palavras que o jovem estava prestes a dizer são importantes
porque, de forma sucinta e precisa, descrevem o desespero da situação em
que ele se encontrava: “Eu aqui, morrendo de fome!” (v.17). A dura
honestidade daquela admissão já é novidade. Não era um exagero. Ele
realmente estava morrendo de fome. Ele ia morrer logo se ficasse nessas
circunstâncias. A dor de sua fome e o temor pela sua situação obviamente
o deixavam em uma posição desagradável, e isso era tudo em que podia
pensar. Mas é, sem dúvida, significativo o fato de que aquela foi a
primeira vez que ele falou o que realmente precisava, ao contrário do que



desejava.
 

O pecado pode prometer 
liberdade em relação

à responsabilidade e às
restrições morais, mas,

na realidade, isso sempre resulta
em um tipo pior de escravidão.

 
Estou convencido de que é nesse ponto que o verdadeiro

arrependimento começa: com uma colocação precisa da condição de cada
um. Todos — desse o libertino pecador que é um completo zero à
esquerda (como esse jovem) até o mais exigente protetor dos fariseus —
precisam encarar a realidade de que o pecado que herdamos de Adão nos
fez espiritualmente paupérrimos. Nenhum pecador tem os meios para
expiar seu próprio pecado ou a capacidade de superar o poder do pecado
que nos envolve. Nosso pecado nos colocou em uma situação de
desespero.

Claro que é muito mais difícil para um pomposo e respeitável
pecador reconhecer isso do que para um guardador de porcos. “Não são
os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes” (Mateus
9:12). Multidões são mantidas na escuridão espiritual e estão condenadas
porque simplesmente se recusam a confessar o quão necessitadas estão.
Essa era precisamente a situação em que os fariseus se encontravam.

O Pródigo, em contrapartida, já havia perdido qualquer indício de
dignidade e autoconfiança que tivera. Ele não tinha mais recursos
próprios, ninguém mais lhe deu nada e ele mal podia catar alimentos da
comida dos porcos. Era o fim de tudo. e ele confessou isso.

Encarar a realidade de sua própria circunstância com objetividade e
honestidade foi o que gerou tal mudança em relação ao pai. Antes disso,



ele não demonstrava nem um pouco de respeito, afeição ou simples
apreço por seu pai. Agora ele era obrigado a confessar que estaria melhor
no nível mais baixo de servidão ao próprio pai do que distante, nos
chiqueiros, colhendo os frutos amargos de sua “liberdade” e literalmente
encarando a morte como recompensa à sua busca tola por prazeres
egoístas. Ele tinha rejeitado de modo estúpido a jurisdição de seu pai
quando tinha o status de filho. Agora ele estava disposto a voltar sob a
autoridade de seu pai como um empregado. Isso seria, de qualquer forma,
um grande passo tendo em vista a situação em que se encontrava agora.
Além do mais, era a única saída ainda disponível.

A única esperança

Foi uma grande virada para o Filho Pródigo chegar ao ponto em que
pensaria ser empregado de seu pai, e é um indicador muito claro de que
agora ele percebia quanto tinha afundado. A palavra grega para
“empregados” nesse versículo é misthios. Refere-se a trabalhadores diários
— o mais baixo de todos os trabalhadores na escala econômica. Na
cultura do século I, esse tipo de empregado tinha um status muito inferior
ao de um escravo. Escravos recebiam um lugar para morar, roupas e
todas as necessidades da vida. Escravos de confiança podiam até se tornar
responsáveis por assuntos importantes de negócios, e eram recompensados
quando serviam bem (Mateus 25:14-25). Muitos servos da casa
(especialmente em grandes propriedades) eram pessoas educadas, cultas,
honoráveis e muito habilidosas, cujo status era qualquer coisa, menos
baixo. Neemias, servindo como copeiro do rei da Pérsia (Neemias 1:11), é
um exemplo bíblico de um escravo que desfrutava de honra e vantagens.

Você também pode ver evidências do relativo conforto que alguns
escravos tinham nas ruínas da antiga Pompeia, um balneário que consistia
principalmente de casas que pertenciam a cidadãos romanos ricos. Toda a



cidade foi preservada em condições quase originais sob as cinzas
resultantes de uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. Assim, na
Pompeia temos uma imagem vívida de como era a vida no século I. Eu já
tive o privilégio de andar pela cidade e algumas das casas de lá. As
condições de vida de um típico escravo eram geralmente os cômodos mais
espartanos das propriedades, é claro. Contudo, todas as necessidades dos
servos eram supridas e eles viviam em relativo conforto. Em alguns casos,
ainda desfrutavam de vários luxos.

Trabalhadores diários, por outro lado, eram os mais pobres da
sociedade. Ao contrário dos escravos, eles não tinham um amo cuidando
deles o tempo todo. Eles estavam sozinhos e viviam da melhor forma que
podiam com o que pudessem ganhar dia após dia. Muitos deles eram sem
teto ou não tinham habilidade alguma. Recebiam, por isso, os trabalhos
mais servis ou indesejáveis. Normalmente eram contratados para fazer
trabalho manual temporário (durante a temporada da colheita, por
exemplo, conforme Mateus 20:1-16).

E recebiam um pagamento mínimo. Geralmente, a quantia era
determinada no começo do dia de trabalho, mas nem sempre (v. 13-15).
Um denário por um dia inteiro de trabalho era o padrão, mas a quantia
real estava inteiramente nas mãos de quem os contratava. Os
trabalhadores em si não estavam em posição de negociar. A experiência do
Pródigo como cuidador de porcos ilustra como a vida podia ser difícil para
os trabalhadores que se encontravam na base da pirâmide econômica.
Algumas vezes, simplesmente não havia como sumir de lá.

Por essa razão, os empregados eram os mais pobres dos pobres. Mas
a lei do Antigo Testamento tinha uma provisão que protegia os
empregados: “Não retenham até a manhã do dia seguinte o pagamento de
um diarista” (Levítico 19:13). Qualquer um que contratasse os serviços de
um diarista deveria pagar ao trabalhador seu ordenado naquele mesmo
dia. Como aqueles trabalhadores precisavam de tudo quanto pudessem
ganhar para sobreviver de um dia para o outro, era considerado injusto



reter seu ordenado até um dia acordado no fim da semana ou do mês.
Como a própria experiência do Pródigo demonstrava, nem todo mundo
pagava aos trabalhadores servis o suficiente para viver, e fora de Israel
(onde Levítico 19:13 não se aplicava), eles poderiam não ser pagos logo.

Mas o Pródigo se lembrou de que seu pai pagava até ao mais baixo
de seus empregados mais do que o suficiente. Diaristas que serviam seu
pai tinham até sobras de comida. Isso confirma o que já observamos sobre
o caráter do pai. Ele era generoso, gentil e compassivo. Ele demonstrava
bondade em relação às pessoas com frequência, fazendo não só o mínimo
que a lei do Antigo Testamento e os costumes sociais exigiam, e ainda
mais.

Essa ficha finalmente caiu na mente do filho. Preso em um dilema
verdadeiramente difícil, ele de repente percebeu que seu pai não era um
homem tão duro, afinal de contas. Nem indiferente. Era gentil, generoso,
bom e misericordioso.

Uma nova perspectiva

Mais uma vez, somos lembrados de que o Filho Pródigo passou a ver tudo
sob uma nova luz, percebendo, pela primeira vez, algumas verdades vitais
que ele nunca tinha parado para ver antes. Tendo vivido todos aqueles
anos com uma visão de mundo superficial, materialista e egoísta, ele
aparentemente nunca tinha sequer notado ou considerado a realidade de
que seu pai tratava os empregados tão bem. Ele nunca tinha valorizado
seu pai antes. Mas provar da realidade lhe deu uma perspectiva totalmente
nova. Em todas as suas viagens e na convivência com pessoas que
compartilhavam seus valores mundanos, ele nunca tinha encontrado outra
pessoa tão boa e generosa quanto o pai.

O estilo de vida de busca de prazer simplesmente não conduz a
valores como compaixão, generosidade e bondade. Essa é a dura realidade



da vida no mundo real — até mesmo hoje em dia.
Um observador externo poderia pensar: Espere um minuto. Esse jovem

desgraçou e desonrou seu pai na frente de todo o vilarejo. Seria idiota pensar que ele
poderia contar com a misericórdia de seu pai. Quem se importa se o pai é bom? Ele
deve estar furioso com seu filho caprichoso, e se envergonhou ao ceder às exigências
originais do garoto. Aqui está uma oportunidade de recuperar um pouco da honra
punindo severamente o rapaz. Sem sombra de dúvida, era isso que os fariseus
estariam pensando. Eles certamente não mostrariam a esse jovem errante
nenhuma misericórdia.

 

E agora, sem alternativa,
ele finalmente estava

pronto para voltar
para casa.

 
Mas o Pródigo conhecia bem seu pai. Ele parecia não sentir muito

medo de que seu pai se vingasse dele. Sabia que seu pai era
misericordioso, mesmo que nunca tenha pensado nisso antes. E agora, sem
alternativa, ele finalmente estava pronto para voltar para casa.

Essa é a natureza do arrependimento como descrita nas Escrituras. A
palavra grega para arrependimento no Novo Testamento é metanoia, e seu
significado literal fala de uma mudança de ideia — uma reversão no
pensamento. Mas o modo como a expressão é empregada pelas Escrituras
deixa claro que o arrependimento é muito mais do que uma simples ou
superficial mudança de opinião sobre alguma coisa. Envolve um jeito
totalmente novo de ver a vida — uma mudança fundamental na visão de
mundo.

Algumas vezes, os teólogos discutiam por causa de questões como,
por exemplo, se o arrependimento fala de uma mudança de opinião sobre
Deus, um repúdio consciente ao pecado ou (conforme ouvi um professor



famoso sugerir) uma simples mudança na crença de quem realmente é
Jesus. Na verdade, o arrependimento autêntico envolve todas essas coisas.
Não é uma mudança de humor corriqueira ou temporária, mas uma
guinada poderosa, penetrante, devastadora, transformadora e geral. É o
fruto do trabalho regenerador de Deus que as Escrituras retratam como a
implantação de um espírito e coração inteiramente novos (Ezequiel
11:19,20).

Você pode ver as evidências do arrependimento genuíno nos
primeiros pensamentos do Pródigo depois que ele finalmente caiu em si.
Esses pensamentos são pequenas sementes que darão frutos abundantes
em longo prazo — se forem plantadas em bom solo. O coração do
Pródigo, agora esvaziado pelas consequências terríveis de seu pecado, era
evidentemente bom solo. Note que sua atitude em relação ao pai estava
diferente. Sua disposição para reconhecer o próprio pecado era nova. Sua
atitude estava diferente. Ele era um homem nitidamente diferente, dos pés
à cabeça.

Assim, ele estava finalmente disposto a se humilhar, a admitir seu
pecado terrível, sua vergonha; a encarar o pai contra quem ele tinha
pecado e entrar de novo na comunidade onde ele tinha desgraçado tanto o
próprio nome.

Reações à mudança

Essa parábola, como já vimos, foi feita sob medida para a cultura agrária
do Oriente Médio. Os ouvintes de Jesus entendiam a imagem claramente
e sabiam que o Filho Pródigo tinha se metido em uma enrascada da qual
parecia não haver jeito de escapar. Assim, todos eles ficariam muito
mobilizados pela mudança no coração do Pródigo — embora de formas
diferentes.

Por um lado, aqueles que entendiam e se identificavam com o dilema



do jovem — pessoas que também estavam doentes pelo pecado,
desanimadas e ansiosas para sair do chiqueiro que suas vidas se tornaram
— encontrariam um raio de esperança em sua mudança. Elas ficariam
atentas para ouvir se o Pródigo encontrara redenção ou se teria passado
do ponto sem volta. Jesus tinha deliberadamente criado a história para que
ela parecesse assim.

Por outro lado, aqueles que ouviam através do filtro de uma visão de
mundo farisaica já tinham dado o garoto como completamente perdido.
Do ponto de vista deles, simplesmente não havia escapatória da desgraça e
da degradação em que ele tinha se afundado. Tal pecado, na estima deles,
era tão permanentemente desonroso que era (para todos os devidos fins)
imperdoável. Essa era, afinal, exatamente a razão pela qual eles se
opunham ao hábito de Jesus de pregar para cobradores de impostos e
outros excluídos. Se algum fariseu entre os ouvintes acreditava na
existência de alguma chance de que o Pródigo pudesse algum dia
encontrar o perdão, eles estavam certos de que isso só aconteceria depois
de um longo e árduo período de trabalho duro e penitência para merecer o
perdão de seu pai.

 

Praticamente todos os
ouvintes de Jesus compartilhariam

desse pressuposto: se o
Pródigo tivesse a mais vaga
chance de redenção, essa se
encontrava em uma vida de
trabalho duro para expiar

por seus erros.

 
Na verdade, isso seria o que todos os ouvintes de Jesus pensariam ao

ouvir essa parábola. Dos mais devotos fariseus aos mais desesperados
pecadores (particularmente aqueles que esperavam encontrar algum tipo



de salvação para si), praticamente todos os ouvintes de Jesus
compartilhariam desse pressuposto: se o Pródigo tivesse a mais vaga
chance de redenção, essa se encontrava em uma vida de trabalho duro
para expiar seus erros.

Em outras palavras, todos os ouvintes de Jesus intuitivamente
entenderiam o plano de ação do Filho Pródigo. Ele estava pensando da
forma que qualquer um naquela cultura pensaria. A honra da família era
um assunto muito sério, e uma pessoa que tivesse desgraçado seu pai
dessa forma merecia ser tratada como um defunto — completamente
deserdada, esquecida, e sua existência seria negada.

Todo mundo entendia que, se o filho tivesse realmente se
arrependido, ele precisaria voltar rastejando para o pai, como um mendigo.
Teria de expressar seu arrependimento verbalmente, ser severamente
humilhado e desprezado, receber toda a vergonha pública a que tinha
sujeitado sua família e fazer tudo o que pudesse para reparar esse erro.
Naquela cultura, onde a honra e a vergonha significavam tanto, tais coisas
eram simplesmente compreendidas. Era a única maneira de restaurar a
honra do pai. Era a única maneira de o filho recuperar algum fio de
dignidade. Era isso que o garoto precisava fazer, e era justamente isso que
planejava fazer.

Ele estava pronto. Estava derrotado. Estava sozinho. Estava
deprimido. Estava penitente. Acreditava em seu pai.

A bem da verdade, essa é uma imagem maravilhosa do
arrependimento que acompanha a salvação — por causa da maneira como
seu arrependimento está unido à fé em seu pai. Ele confia na misericórdia
de seu pai. A penitência, então, atrai o coração e os pensamentos do
Pródigo de volta a seu pai, em vez de enviá-lo para ainda mais longe. É
precisamente isso que faz a diferença entre o mero remorso e o
arrependimento autêntico e salvador.



Pensando bem

Longe de uma mera mudança de ideia ou um exercício intelectual, o
arrependimento genuíno sempre se demonstra no enfraquecimento da
obstinação do pecador. O pecador que tentou desesperadamente se
esconder de Deus agora o busca com diligência. Além dessa característica,
toda a dor no mundo é só remorso sem significado.

Lembre, por exemplo, que Esaú se arrependeu de vender seu direito
de berço, e chorou amargamente enquanto implorava para reavê-lo
(Hebreus 12:17). Isso não foi arrependimento autêntico. Judas confessou
que sua traição foi um erro, devolveu o dinheiro que obteve ao trair Jesus
e, em seguida, saiu e se enforcou (Mateus 27:3-5). Isso também não era
arrependimento de verdade.

 

Longe de uma mera mudança
de ideia ou um exercício

intelectual, o arrependimento
genuíno sempre se demonstra

no enfraquecimento da
obstinação do pecador.

 
Davi, por sua vez, no Salmo 51, correu diretamente para a presença

de Deus e implorou: “Não me expulses da tua presença, nem tires de mim
o teu Santo Espírito” (v. 11). D. Martyn Lloyd-Jones, comentando essa
passagem, escreveu:

 
Eu não hesito em afirmar que esse é talvez o teste mais sutil e
delicado para sabermos se nos arrependemos ou onde estamos:
nossa atitude em relação a Deus. Você a notou no Salmo?
Aquele contra quem Davi pecou é Deus, e no entanto, quem ele
busca acima de tudo é Deus. Essa é a diferença entre remorso e



arrependimento. O homem que não se arrependeu, mas que
está apenas com remorso, quando percebe que fez alguma coisa
contra Deus, evita-o [...] O homem com quem o espírito de
Deus ainda não lidou e que ainda não se convenceu tenta fugir
de Deus, evitá-lo a todo custo. Ele não pensa, não lê a Bíblia,
não ora; faz tudo o que pode para não pensar nessas coisas.
Mas o que é extraordinário em relação ao homem que é
condenado por pecados pelo Espírito Santo é que, embora ele
saiba que pecou contra Deus, é Deus que ele quer — “Tenha
misericórdia de mim, ó Deus.” Ele quer estar com Deus — esse
é o paradoxo peculiar do arrependimento, querer aquele que eu
ofendi!1

 
É assim que funciona o arrependimento. Primeiro, o pecador cai em

si. Começa a olhar para a realidade e avaliar onde está. Percebe que está
caminhando inevitavelmente para a morte, destruição e condenação
eterna. Não pode continuar na mesma direção, então se vira para o pai,
que ele desonrou. Tendo passado a vida toda fugindo, agora ele quer
apenas estar na presença do pai. Está, assim, disposto a reconhecer sua
própria culpa e carregar sua vergonha. Está disposto a fazer tudo que
pode para honrar aquele que ele tanto desonrou.

Mas alguma coisa também lhe diz que ele pode contar com a
misericórdia, o perdão e o amor do pai — e ser aceito. Esse é o oposto do
arrependimento verdadeiro, e é a essência da fé salvadora.

Mas executar o arrependimento do Filho Pródigo seria humilhante,
embaraçoso e até mesmo vergonhoso. Há um elemento disso em qualquer
tipo de arrependimento. Mas isso não importa para aqueles que são
verdadeiramente penitentes.

Você pode ver a evidência desse espírito na própria autoacusação do
Pródigo enquanto planejava seu retorno: “Pai, pequei contra o céu e



contra ti” (Lucas 15:18). A expressão grega fala literalmente de pecar “para
o céu”. Também pode sugerir que ele pensava em seus pecados como uma
pilha de culpa como uma montanha ascendendo em direção ao céu.

Isso poderia ser um eco de Esdras 9:6: “Meu Deus, estou por demais
envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus,
porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até
os céus.” Ele não estava reprimindo nada. Era arrependimento autêntico,
como evidenciado por tanta autonegação. Sua vida inteira tinha sido um
desastre, e agora — próximo à morte, e sem poder culpar ninguém além
de si — ele a estava repudiando. É isso que significa autonegação, no
sentido que Jesus disse: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si
mesmo” (Lucas 9:23).

Não se estava questionando se ele deveria ou não ir para casa. Ele
tinha chegado ao ponto em que a única maneira de sobreviver seria voltar
para o pai que ele tinha repelido. Seus únicos pensamentos agora eram em
como fazê-lo.

Eu adoro a maneira como o Pródigo ensaiou como melhor verbalizar
seu arrependimento. Prova que quando ele disse que estava assumindo a
responsabilidade por seus próprios erros estava sendo sincero. Ele tinha
pensado bem nisso. Não tinha nenhuma expectativa, não pediu nenhum
privilégio especial e nada exigiu. Ele não estava negociando termos de
rendição. De maneira completa e incondicional, abriu mão de todos os
seus direitos. Ele simplesmente confessou seu pecado, se entregou à mercê
de seu pai e implorou para se tornar o mais baixo dos empregados.

Ele realmente achava que poderia merecer estar nas boas graças de
seu pai? Quer pensasse isso quer não, ele precisava tentar. Era assim que as
pessoas aprendiam a pensar na cultura religiosa do tempo de Jesus. É
claro, ele estava torcendo para ter um pouco de misericórdia. Mas ele
estava disposto a fazer tudo o que pudesse para pagar pelo que fizera.

Ele estava na mesma situação do empregado na parábola de Mateus
18:22-35, que tinha uma dívida de “dez mil talentos” (v. 24) — uma



quantia incompreensível, muito maior do que a dívida nacional de um país
do tamanho de Israel naqueles dias. (Quanto era isso? Em 2Reis 18:14,
Senaqueribe exigiu tributos do Rei Ezequias no valor de “trinta talentos de
ouro”. As melhores estimativas sugerem que trinta talentos provavelmente
chegavam a uma soma de uns trinta e dois quilos de ouro. Dez mil
talentos, então, seriam mais que 11,6 toneladas de ouro!) Essa era uma
dívida pessoal enorme, uma quantia absolutamente impossível para
qualquer empregado ganhar trabalhando. No entanto, o empregado
implorou para poder tentar. Ele se jogou de cara diante do amo e
implorou: “Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo” (Mateus 18:26). E
seu senhor teve misericórdia e simplesmente o perdoou.

O Filho Pródigo estava em uma posição semelhante. Não tinha como
restituir por completo o seu pai. Entretanto, ele estava disposto a sacrificar
tudo pelo resto de sua vida para fazer o que pudesse.

Os fariseus e praticamente todo mundo na plateia entendia
exatamente o que o jovem estava pensando. Era simplesmente o que tinha
de ser feito. A doutrina dos fariseus era baseada em trabalhar para
merecer as boas graças de Deus. O Filho Pródigo era penitente e confiava
em seu pai o suficiente para voltar para casa. Mas até onde dizia respeito
aos fariseus, isso não seria o bastante. Ele ainda precisava merecer estar
nas boas graças do pai. Isso é pura teologia farisaica. (Também é
essencialmente o que ensina toda religião criada pelo homem no mundo.)

 

Eles não tinham um conceito
de misericórdia tão

grande que o pai garantiria
perdão total e reconciliação

instantânea diante do pecador
antes mesmo que ele
fizesse qualquer coisa.

 



A maior parte das pessoas entre os ouvintes de Jesus também
pensava assim. Por não imaginar o papel de Deus no processo da
redenção, eles consideravam a graça apenas um suplemento
misericordioso de todo o esforço que o pecador pudesse fazer para
garantir estar nas boas graças. Eles não tinham um conceito de
misericórdia tão grande que o pai garantiria perdão total e reconciliação
instantânea diante do pecador antes mesmo que ele fizesse qualquer coisa.
A parábola de Jesus estava prestes a explodir toda a sua visão de mundo.

A execução do Plano

Uma indicação clara de que o arrependimento do Pródigo era genuíno é
vista no simples fato de que ele seguiu adiante com o que tinha se
proposto a fazer. “A seguir, levantou-se e foi para seu pai” (Lucas 15:20).
Seus planos não eram como uma resolução banal de ano novo, que ele só
manteria enquanto fosse conveniente fazê-lo. Seu “eu vou...” era uma
expressão verdadeira de toda uma nova intenção. Ao que parece, ele
cumpriu a promessa imediatamente, sem hesitar. Esse é outro fator que
separa o arrependimento autêntico de um mero remorso.

Não era o bastante para o Filho Pródigo dizer: “Eu pequei” (e
simplesmente chafurdar em seu próprio desespero), enquanto permanecia
na região distante. Ele precisava ir até seu pai e fazer essa confissão
diretamente à pessoa com quem ele havia sido injusto. Essa era a prova
definitiva de que seu arrependimento era genuíno, e não haveria mudanças
em sua situação até que ele seguisse adiante com isso.

Então, do jeito que pôde, o Pródigo voltou da região distante. Não
são fornecidos detalhes sobre como ele conseguiu voltar. Esse aspecto da
história foi apenas incidental. Mas vale a pena considerar que o caminho
de volta do Pródigo para casa teria sido totalmente diferente — e mil
vezes mais difícil — do que sua partida original para a região distante.



Dessa vez, ele estava sem recursos, sua energia estava gasta, seu coração
estava partido, estava totalmente sem amigos e à beira da morte por causa
da fome. Não deve ter sido uma jornada fácil.

Mas o filho mais novo permaneceu definitivamente dedicado a
cumprir seu processo de arrependimento. Sabemos disso porque, quando
chegou em casa e seu pai o encontrou, ele imediatamente começou a
articular a confissão que tinha ensaiado — palavra por palavra. Essas
palavras refletem, então, o que estava verdadeiramente em seu coração.
Não era uma performance sem convicção, feita para enganar o pai. Era
um arrependimento profundo, autêntico, sentido.

 

Pense nisso: de todas as
iniquidades a que o Pródigo

tinha se entregado,
o pecado com o maior
potencial maligno era a

grande distância que
tinha colocado entre ele e seu pai.

 
Ademais, ele veio diretamente ao pai, e não a um intermediário. Ele

não precisava de um mensageiro. Repito: ele não estava negociando
termos de rendição. Ele não fingiria que seu fracasso tinha sido, em parte,
culpa de seu pai e depois tratar do assunto como uma disputa pessoal que
precisava ser resolvida através de intervenção, arbitragem ou mediação.
Ele estava reconhecendo, sem condições ou reservas, que tinha errado
com seu pai — e, dessa maneira, se colocava à mercê de seu pai.

Pense nisso: de todas as iniquidades a que o Pródigo tinha se
entregado, o pecado com o maior potencial maligno era a grande distância
que tinha colocado entre ele e seu pai. Ele estava disposto a remediar essa
transgressão antes de tudo. Todo o resto viria a seu tempo.

Ele realmente estava vendo as coisas de maneira mais clara agora.



Não fazia sentido continuar arrastando aquela situação. Não era
necessário meditar mais no plano. Agora era hora de agir. “A seguir,
levantou-se e foi para seu pai” (v. 20).

O Pródigo finalmente estava indo para casa.



 

PARTE III

O 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.” 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 alegrar-nos. Pois este
meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado.” E
começaram a festejar o seu regresso.

 
Lucas 15:20-24



 

CAPÍTULO 7

O perdão

Estando ainda longe, seu pai o viu e,
cheio de compaixão, correu para seu filho,

e o abraçou e beijou.
Lucas 15:20

Com certeza, os escribas e fariseus esperavam que o pai do Filho Pródigo
castigasse duramente o jovem perdido. Afinal de contas, a honra do pai
havia sido transformada em vergonha pela rebelião do filho, e o pai tinha
derramado mais vergonha sobre si pela maneira leniente como reagiu ao
garoto no começo. Esperava-se que aquele pai tivesse aprendido uma lição
ainda mais valiosa do que qualquer sabedoria prática que o Pródigo
assimilasse por conta de suas experiências. Qualquer pai com a devida
preocupação com a honra de seu próprio nome e a reputação da família
agora se certificaria de que um garoto como esse recebesse o castigo justo
e total por todas as suas transgressões, certo?

Tenha em mente que Jesus estava contando essa parábola
principalmente para o benefício dos escribas e fariseus. Em uma história
repleta de vergonha, choque e surpresas, eles o acompanhavam até ali e



assinavam embaixo. Ah, sim — eles ficaram bem surpresos e até céticos
na parte sobre o arrependimento do Pródigo. Mas, com certeza,
concordariam com o plano de ação do garoto: ir para casa, se humilhar,
confessar que estava errado, renunciar a todos os direitos de sua posição
como filho e trabalhar como um servo no papel de excluído enquanto
tentava recuperar o dinheiro perdido. Tudo isso, segundo o raciocínio
deles, era exatamente o que o jovem perdido precisava fazer. Finalmente,
alguma sanidade nessa história!

A perspectiva dos fariseus

As horríveis impropriedades do comportamento do Filho Pródigo no
começo permaneceram como um obstáculo enorme, quase intransponível,
impedindo que os fariseus demonstrassem qualquer empatia ou
compaixão. Eles simplesmente não podiam ouvir um comportamento tão
vergonhoso sem se sentir ofendidos. Sua visão de mundo exigia isso. O
simples pensamento desse tipo de pecado era tão desagradável que, para
todos os efeitos, eles o trataram como imperdoável. A fachada pública que
mantinham com tanto cuidado era, afinal, programada para mostrar
desprezo por tudo que era ligado à corrupção do Pródigo: rebelião,
mundanismo e outras formas manifestas de mau comportamento. Para
eles, quando alguém assim expressava algum arrependimento, mesmo isso
era uma ocasião para escárnio. Eles certamente não tinham espaço em sua
teologia para mostrar graça a tal pecador.

Sendo assim, agora que o garoto estava voltando para casa, os
fariseus esperavam que ele tivesse o que merecia. A única questão era
como e até que ponto o pai puniria o garoto para salvar a própria honra e
para envergonhar o filho como ele merecia. Ali estava a parte da história
que mais cativou e atraiu a mente legalista dos fariseus. Agora eles
estavam 100% atentos.



De uma coisa eles estavam certos: não poderia haver perdão
instantâneo. Nem o Pródigo mereceria reconciliação total com seu pai,
jamais. Se o rebelde queria voltar para casa agora, ele simplesmente teria
de tomar seu remédio em doses completas.

No melhor cenário possível para os fariseus, o filho punido estaria
excluído da fraternidade de sua família. Ele provavelmente viveria como
um pária às margens da propriedade de seu pai, assumindo a
responsabilidade de tentar pagar sua dívida pelo resto de sua vida. Isso já
seria uma demonstração radical de misericórdia, especialmente comparado
ao que a justiça exigia (Deuteronômio 28:18-21).

Sob tal arranjo, o garoto podia ganhar um salário decente e até
mesmo ter um lugar permanente para morar junto com os servos —
segurança no emprego e um salário que desse para viver. Ele não teria
mais de encarar a ameaça diária da fome. Mas isso era tudo. Não haveria
privilégios especiais. Não só ele nunca mais poderia ser filho, como não
teria absolutamente nenhum status. Por que deveria? Foi ele quem
renunciou à própria herança e escolheu viver como um gentio. Ao fazer
isso, ele perdeu todos os direitos que tinha na casa de seu pai. Ele não teria
mais nenhuma fatia das propriedades. Afinal de contas, ele já tinha
recebido toda a parte que lhe cabia na herança, a tinha vendido por muito
menos que seu valor e esbanjado tudo. Lembre-se: se o pai seguisse
convenções sociais, ele já teria marcado a renúncia do Pródigo à sua
própria família fazendo um funeral para o garoto logo depois que ele foi
embora.

Por isso, para os fariseus, o Pródigo já estava morto para seu pai. Ele
poderia realmente se considerar com sorte se o pai ao menos concordasse
com seu pedido de contratá-lo como um trabalhador comum. Isso era
tudo que a misericórdia exigia, e era a melhor opção que o filho penitente
poderia esperar. Mas ele ainda teria que trabalhar duro a vida toda como
servo. Era assim que coisas como essa deveriam ser resolvidas.



Assim, o que aconteceu a seguir foi um terremoto para a visão de
mundo dos fariseus. Eles ficariam chocados e ultrajados com a recepção
que o pai deu ao Filho Pródigo.

O que todos esperavam

Conforme o Filho Pródigo se aproximava da casa de seu pai, a realidade e
a urgência de sua situação devem ter sido seu principal pensamento. Sua
vida agora dependia completamente da misericórdia do pai. Sem os
recursos da família, ele não teria nenhuma esperança. Todos no vilarejo
agora certamente o desprezariam; as pessoas tinham de fazer isso para
proteger a própria honra. Por isso, o Pródigo estava indefeso no equilíbrio
entre a vida e a morte, e se o pai virasse as costas, ele estaria condenado.
Naquela cultura, ninguém ao menos pensaria em acolhê-lo se o próprio pai
o declarasse um pária. Tudo girava em torno da reação do pai do Pródigo.

 

Sua vida agora dependia
completamente da
misericórdia do pai.

 
Enquanto se aproximava de casa, o Pródigo deve ter ensaiado sua

súplica dezenas, talvez centenas de vezes: “Pai, pequei contra o céu e
contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como
um dos teus empregados” (Lucas 15:18,19).

Talvez ele se perguntasse como esse pedido soaria para mentes
razoáveis. Seria tão ultrajante ele buscar a misericórdia do pai? Será que ele estava
pedindo demais? Era assim que um típico membro daquela cultura poderia
pensar. Era assim, com certeza, que os fariseus viam a situação. A
consciência do Pródigo lhe atormentaria, lembrando todas as coisas más e



tolas que ele tinha feito e que desonraram seu pai. Quem era ele para
pedir ajuda agora — principalmente depois de receber tanto e desperdiçar
tudo, não tendo mais nada com algum valor real para oferecer em
retribuição pela bondade do pai? E se o pai visse seu pedido de
misericórdia como mais um pedido absurdo e virasse as costas para ele
para sempre?

Naquela cultura baseada em honra, principalmente em uma situa-ção
como essa, não seria nada extraordinário se o pai simplesmente se
recusasse a ver o rapaz face a face. Na verdade, mesmo se o pai estivesse
inclinado a se encontrar com o filho penitente, seria natural começar a
punição tornando sua vergonha um espetáculo público. Por exemplo, um
pai nessas circunstâncias poderia fazer o filho sentar-se do lado de fora do
portão por vários dias, fazendo com que ele se purificasse um pouco da
desonra que tinha trazido sobre a própria família. O jovem ficaria
completamente exposto aos elementos — e pior, ao escárnio de toda a
comunidade.

Como você vê, em um típico vilarejo onde todos se conheciam, o
significado de tal gesto do pai seria instantaneamente compreendido por
todos. Se um pai negasse ao próprio filho um encontro pessoal imediato e
o mantivesse exposto em praça pública, todo o vilarejo trataria o rapaz
com extremo escárnio: ele seria motivo de zombaria, e é possível até que
cuspissem nele. Pessoas menos privilegiadas na comunidade não mediriam
esforços para mostrar seu desdém por aquele garoto que tinha sido
abençoado com todas as vantagens e jogara tudo fora. Nenhuma
indignidade seria grande demais para se abater sobre sua cabeça. Ele
simplesmente teria de ficar lá e aguentar enquanto esperava.

Isso pode parecer duro, mas lembre-se de que a penalidade máxima
prescrita pela lei de Moisés para um filho tão rebelde era a morte por
apedrejamento público. As instruções na lei ordenavam que “todos os
homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de
vocês” (Deuteronômio 21:21). Por isso, a humilhação pública, em vez de



apedrejamento, era, na verdade, um gesto de misericórdia que o garoto
não merecia. E naquela cultura onde a honra e a vergonha significavam
tanto, o profundo desdém da comunidade pelo comportamento desse
jovem quase exigia algum tipo de expressão.

É provável que o Pródigo esperasse mesmo esse tipo de tratamento.
Era o preço pela readmissão no vilarejo que ele abandonara. Era só uma
fase do longo processo que ele deveria estar pronto para aguentar. Se o
Pródigo avaliasse o custo do arrependimento, tal tratamento não deveria
nem pegá-lo de surpresa. Pelos costumes sociais daquela cultura, tendo
sido a causa de tanta vergonha, agora ele precisava ser envergonhado por
todo mundo como uma parte vital da justa retribuição que ele merecia.
Ele tinha se tornado um pária; teria de esperar ser tratado como tal.

Depois de uma espera de alguns dias assim, se o pai decidisse se
encontrar com o filho — partindo-se do princípio de que ele estava
disposto a estender um pouco de misericórdia ao rebelde penitente —, o
filho deveria se ajoelhar e beijar os pés de seu pai. Sem abraço. Não seria
certo nem beijar a mão de seu pai. A única conduta apropriada para tal
filho seria se prostrar com a cara no chão diante do pai que ele tinha
desgraçado.

O pai provavelmente se encontraria com ele demonstrando um
pouco de fria indiferença. Para continuar a ser respeitado, deveria chegar
ao local de encontro de maneira formal, como em um acordo de negócios,
sem mostrar nenhuma afeição evidente nem carinho pelo garoto. Não
havia negociações; o pai simplesmente delinearia os termos do emprego,
declarando o que esperava do garoto, que tipo de trabalho ele deveria
realizar e por quanto tempo ele deveria servir antes de poder receber a
menor medida de privilégio.

Um paralelo do Antigo Testamento:
José e seus irmãos



Vemos um paralelo interessante a essa situação no relato do Antigo
Testamento sobre a reconciliação de José com seus irmãos. A história
deve ser familiar à maioria de nós: como os irmãos venderam seu irmão
como escravo e a maneira como ele se reergueu, apesar de toda a
provação e dos contratempos, para se tornar o segundo homem mais
poderoso do Egito.

Anos depois, quando os irmãos foram forçados pela fome a ir para o
Egito buscar alívio, eles encontraram José sem se dar conta de quem ele
era. Inicialmente (até descobrir o paradeiro de seu pai e do irmão mais
novo), José usou de uma conduta severa, até ameaçadora com eles. Ele
não tinha intenção de machucá-los, é claro, mas para obter cooperação e
completa honestidade — e talvez para descobrir se eles sentiam, pelo
menos, um pouco de remorso por seu pecado contra ele —, José usou sua
autoridade a seu favor. Ele fez seus irmãos suarem (por um período de
vários dias ou semanas, parece) até que ele estivesse pronto para revelar
quem era e assegurar perdão aos seus irmãos.

É claro que José não tinha a obrigação de mostrar a seus irmãos esse
tipo de favorecimento, e tinha todo o direito de puni-los pelo que eles
tinham feito. Eles sabiam disso também. Mesmo depois que José revelou
sua identidade verdadeira e os recebeu com lágrimas, eles ainda temiam o
que ele poderia fazer. Quando seu pai, Jacó, morreu, eles pensaram que
José poderia querer se vingar. Então se ofereceram como servos (Gênesis
50:18). José deixou absolutamente claro que os perdoava completamente e
incondicionalmente.

Mas o perdão de José para com seus irmãos era um ato
extraordinário, de outro mundo, único, de uma das mais renomadas
figuras na história de Israel. Ninguém esperava nada parecido do pai do
Pródigo — nem o próprio Filho Pródigo, nem os moradores do vilarejo na
comunidade de seu pai, nem seu irmão mais velho, nem os ouvintes de
Jesus, e certamente nem os fariseus.



A história muda

A essa altura, a parábola de Jesus de repente tem outra reviravolta
dramática e inesperada. Ali estava um pai não só disposto a conceder
misericórdia em retribuição pela promessa de uma vida de serviço
meritório, mas ansioso para perdoar livremente, completamente, ao
primeiro sinal de arrependimento: “Estando ainda longe, seu pai o viu e,
cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou” (Lucas
15:20).

É evidente que o pai estava buscando o retorno do Pródigo. De que
outra forma ele poderia tê-lo visto quando estava ainda longe? Podemos
imaginar, com segurança, que o pai estava procurando com diligência,
escrutinando o horizonte todos os dias em busca de sinais do retorno do
garoto. Ele estava fazendo isso havia muito tempo, também —
provavelmente desde muito antes de o choque inicial pela partida do
garoto ter se acabado.

É óbvio que a dor ainda não tinha ido embora, porque o pai ainda
estava observando. E continuou observando diariamente, magoa-do, mas
esperançoso, em seu íntimo sofrendo a dor insuportável do amor pelo
filho. Ele certamente sabia que o tipo de vida para o qual o filho estava se
dirigindo acabaria como acabou. Ele esperava que o rapaz sobrevivesse e
voltasse para casa. Então preencheu seu tempo livre observando, cheio de
expectativa. Ele deve ter subido para o ponto mais alto em sua
propriedade — talvez em uma torre ou um telhado — e passou seu
tempo livre observando o horizonte, orando pela volta do garoto em
segurança e pensando como seria quando o Pródigo retornasse. Um
homem como aquele pai devia repassar essa cena em sua mente
incontáveis vezes.

Era dia quando o pai finalmente avistou o filho desobediente.
(Sabemos desse detalhe porque é a única maneira como ele poderia tê-lo
visto “estando ainda longe”.) Isso significa que o centro do vilarejo estava



cheio de gente. Os mercados estavam lotados de vendedores, pessoas se
apressando, mulheres com crianças e os idosos sentados na praça
assistindo à atividade intensa. No momento em que o filho se aproximasse
do vilarejo, alguém sem dúvida ia reconhecê-lo e gritar a notícia de seu
retorno. Alguém provavelmente correria para contar a seu pai.

Então por que o pai estava observando? E por que ele correu para o
filho, em vez de esperar por sua chegada? Primeiro, e mais óbvio, o pai
estava certamente ansioso para iniciar o processo de perdão e de
reconciliação com o filho. Esse aspecto da parábola do filho pródigo ecoa
nas duas anteriores, nas quais o pastor procurava diligentemente a ovelha
perdida e a mulher buscava com fervor sua moeda sumida. Cada uma
dessas imagens mostra Cristo como aquele que busca fielmente. Ele é o
arquiteto de nossa salvação e aquele que toma a iniciativa. Ele busca e
atrai os pecadores para si antes de eles jamais pensarem em buscá-lo. Jesus
sempre faz a primeira proposta. Ele próprio paga o preço da redenção.
Ele chama, justifica, santifica e, por fim, glorifica cada pecador que crê
(Romanos 8:30). Todo aspecto de nossa salvação é obra de sua graça.

Essa imagem do pai correndo para encontrar o Filho Pródigo se
encaixa nos detalhes do contexto geral ainda mais. Ilustra a verdade de que
Deus demora a se irar e é rápido para perdoar. Ele não tem prazer na
morte dos maus, mas anseia, se dispõe e até mesmo sente prazer na
salvação dos pecadores.

Em que o pai estava pensando?

Há um segundo grande fator em jogo aqui. O pai claramente queria
alcançar o Pródigo antes de o rapaz chegar ao vilarejo — talvez para
protegê-lo da enxurrada de escárnio e xingamentos que ele receberia se
entrasse naquela aldeia sem ter se reconciliado com a família. O próprio
pai carregaria a vergonha e suportaria a zombaria no lugar dele.



E não se engane: no contexto daquela cultura, o ato de o pai correr
para o filho e abraçá-lo antes mesmo de o rapaz chegar em casa foi visto
como uma quebra vergonhosa de decoro. Na perspectiva míope dos
escribas e dos fariseus, essa era só mais uma coisa que se somava à
vergonha do pai. Para começar, nobres naquela cultura não corriam.
Correr era para garotinhos e servos. Adultos não corriam —
principalmente homens de dignidade e importância. Eles andavam
solenemente, com um passo lento, mas deliberado. Mas Jesus disse: “seu
pai [...] correu...” (v. 20; grifo do autor). Ele não mandou um servo ou um
mensageiro para interceptar seu filho. E ele não só apertou o passo. Ele
correu. O texto usa uma palavra que fala de correr como se estivesse em
uma competição de atletismo. O pai levantou a barra de seu robe e correu
da maneira mais indigna.

 

O pai estava certamente
ansioso para iniciar o

processo de perdão e de
reconciliação com o filho.

 
A imagem de um homem respeitável, rico, honorável como aquele

correndo pelo campo parece tão deslocada na cultura do Oriente Médio
que tradutores árabes da Bíblia costumavam relutar na hora de traduzir a
expressão sem recorrer a um eufemismo como “ele se apressou” ou “ele
se apresentou”. Kenneth E. Bailey, um comentarista bíblico evangélico que
viveu no Oriente Médio e desenvolveu estudos cuidadosos da língua e
cultura, escreveu:

 
A relutância, por parte das versões árabes, por deixar o pai
correr é fantástica [...] Por mil anos, uma vasta gama de
expressões foi empregada (quase como se houvesse uma



conspiração) para evitar a verdade humilhante do texto — o pai
correu! A explicação para tudo isso é simples. A tradição
identificava o pai com Deus, e correr em público é humilhante
demais para atribuir a uma pessoa que simboliza Deus. Só em
1960, com a aparição da Bíblia árabe Bustani-Van Dick, o pai
aparece correndo. As folhas de trabalho dos tradutores estão
disponíveis, e mesmo naquela grande versão da primeira
tradução do grego estava “ele se apressou”; só na segunda
rodada do processo de tradução aparece rakada (ele correu). O
hebraico de Provérbios 19:2 diz: “Aquele que se apressa com
seus pés está pecando” (minha tradução). O pai representa
Deus. Como ele poderia correr? Ele corre.1

 
O pai estava se humilhando, embora o Pródigo é que devesse fazê-lo.
A maioria de nós hoje vê esse momento quando o pai correu para

abraçar o filho como o mais pungente e terno da parábola. Certamente
não era visto assim pelos fariseus. Nem o ouvinte típico de Jesus se
limitaria a absorver e admirar a compaixão do pai. Isso era um escândalo.
Era chocante. Era ainda mais ofensivo para eles do que os pecados do
Pródigo.

Mas o pai, no entanto, estava disposto a fazer os moradores
sussurrarem entre si: “O que ele pensa que está fazendo? Esse rapaz tirou
vantagem do pai e pecou contra ele. O garoto deveria virar um pária. Em
vez disso, esse homem que foi desonrado por seu próprio filho agora se
desonra ainda mais ao abraçá-lo!” O pai, com efeito, posicionou-se entre
seu filho e todo o escárnio e a zombaria que as pessoas naquela cultura
naturalmente lançariam sobre o jovem.

Nossa versão diz que o pai estava “cheio de compaixão” (v. 20), mas
a expressão grega é ainda mais enfática. Usa uma palavra que fala de uma
sensação visceral. O pai estava poderosamente tocado por compaixão,



uma emoção tão profunda e forte que fez seu estômago se revirar.
A compaixão do pai não era meramente uma dor pelo pecado

passado do filho nem apenas uma empatia momentânea causada pelo
estado do rapaz. (Lembre-se, o Pródigo estava em trapos e cheirava a
porcos.) Certamente, o sentimento do pai pelo filho incluía um profundo
senso de pena por todas as coisas terríveis que o pecado já tinha feito a
ele. Mas parece óbvio que mais alguma coisa estava amplificando a
angústia do pai naquele exato momento. O ato de ele correr na direção do
filho e interceptá-lo na estrada sugere que ele tinha alguma coisa muito
urgente e imediata em mente. É por isso que estou convencido de que o
que fez o pai correr foi um profundo senso de solidariedade, antecipando
o desdém que certamente seria lançado sobre o filho quando ele andasse
pelo vilarejo. O pai correu para ser a primeira pessoa a encontrá-lo, para
que pudesse amenizar as críticas que o garoto sofreria.

 

O pai correu para ser a
primeira pessoa a encontrá-lo,

para que pudesse amenizar
as críticas que o garoto sofreria.

 
Essa é, de fato, uma imagem perfeita de Cristo, que se humilhou para

buscar e salvar os perdidos e, em seguida, “suportou a cruz, desprezando a
vergonha” (Hebreus 12:2). Como o pai da parábola, ele tomou sobre si os
contratempos, a zombaria e a raiva que nossos pecados merecem. Ele
tomou até nossa culpa em seus ombros inocentes. Ele carregou tudo em
nosso nome e por nós.

Se as pessoas conhecessem a verdade, o comportamento daquele pai,
indigno diante da plateia de Jesus, não seria tão louvável comparado à
graça maravilhosa revelada na encarnação e morte de Cristo. De fato, essa
era uma das lições-chave com as quais Jesus desafiava os fariseus por



meio daquele relato.

Uma incrível demonstração de graça

Quando o pai chegou ao encontro do filho, não podia conter seu afeto e
não hesitou em conceder o perdão. Isso foi bem mais chocante para os
fariseus do que a imagem de um homem crescido correndo em uma
estrada empoeirada para falar com o filho moribundo.

O pai abraçou o pródigo na mesma hora. Jesus disse que o pai “o
abraçou e beijou” (v. 20). O tempo verbal significa que ele o beijou
repetidamente. Ele agarrou o menino, enterrou sua cabeça no pescoço do
menino — por mais que o rapaz estivesse fedendo e sujo — e o fez
sentir-se bem-vindo com uma mostra de emoção.

É evidente que o pai sofreu calado desde que o filho partiu. Seu
profundo amor pelo jovem nunca se foi. A vontade de vê-lo voltar para
casa deve ter sido como uma queimadura dolorosa no coração do pai.
Estava todos os dias em seu pensamento. E agora que ele via o filho em
péssimo estado, sozinho no horizonte, pouco importava para o pai o que
os outros achavam; ele estava determinado a dar as boas-vindas ao
menino pessoalmente e em público.

Além do mais, o pai pouparia o filho de mais desgraça de seu pecado
— se tornando a própria desgraça. Em essência, ele tomou a desgraça do
menino para si, tirando todo o orgulho dele mesmo, renunciando a seus
direitos de pai, não se importando de nenhuma forma com sua honra
(mesmo naquela cultura, onde a honra parecia tudo). E em uma generosa
demonstração de falta de amor-próprio (cf. Hebreus 12:2), ele abriu os
braços ao pecador e o abraçou forte em um gesto que parecia proteger o
filho de qualquer outra humilhação. Quando o rapaz entrou na cidade, ele
já estava plenamente reconciliado com o pai.

O Pródigo voltou para casa preparado para beijar o pé do pai. Em



vez disso, o pai beijava a cabeça fedida a porcos do Pródigo. O abraço
com tantos beijos era um gesto que significava não apenas o delírio do pai,
mas sua aceitação plena, amizade, amor, perdão, restauração e total
reconciliação. Foi um modo deliberado de mostrar à cidade inteira que o
pai perdoou plenamente o filho, sem qualquer dúvida ou hesitação.

Que bela mostra de perdão oferecida nos evangelhos! O pecador
típico quer sair do pântano do pecado, e seu primeiro instinto é elaborar
um plano. Ele vai trabalhar para se livrar da culpa. Ele vai mudar. Mas tal
plano nunca poderia dar certo. O débito é muito grande para reparar e o
pecador não tem como mudar sua situação. Ele está derrotado; não pode
alterar esse fato. Então o salvador o intercepta. Cristo já passou por todas
as provações, tomou a vergonha para si mesmo, sofreu as críticas e as
injúrias e pagou o preço. Ele abraça o pecador, derrama amor sobre ele,
concede graça completa e o reconcilia com Deus.

Um discurso interrompido

Era significativo o fato de o pai já perdoar antes de o filho falar qualquer
coisa. Depois que o pai o abraçou, o pródigo começou a falar o que ele
havia ensaiado: “Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno
de ser chamado teu filho” (Lucas 15:21). No entanto, mal ele começou a
falar, o pai o interrompeu, dando ordens aos servos para que preparassem
um banquete.

O pródigo não conseguiu chegar na parte onde pediria para se tornar
um de seus servos contratados. Quando ele completou a primeira frase, o
pai já o tinha recolocado no posto de filho querido, e a grande
comemoração estava por vir.

O pai pareceu perceber a profundidade e a verdade no
arrependimento do rapaz pelo simples fato de ele ter voltado para casa.
Ele conhecia o filho suficientemente bem para saber o que seu retorno



significava. Pelo estado do menino, ele podia imaginar o quanto ele havia
sofrido com as graves consequências do pecado. Por isso, nem mesmo
permitiu que o rapaz terminasse seu discurso antes de conceder a graça.
Tratava-se de um ato de graça que foi longe, além de tudo o que o
menino poderia imaginar.

A confissão interrompida do Pródigo pode parecer um detalhe
delicado da parábola, mas não foi tão delicado para os fariseus. Não havia
como eles perceberem um pingo de realidade na descrição que Jesus fez
da disposição do pai em perdoar. O menino não havia feito nada para
reparar o próprio pecado, mas o perdão do pai era completo mesmo
assim, sem impedimento.

Na concepção dos fariseus, essa demonstração de amor e perdão
para um pecador declarado era radical e totalmente não ortodoxa. O senso
comum não pede que o pecado seja reparado? Deus não disse que não
justificará os maus (Êxodo 23:7) e que não permitirá, de jeito nenhum, que
o culpado passe impune (Êxodo 34:7)? Como um rebelde como o filho
pródigo pode ser deixado livre? O que aconteceu com a virtude? E os
princípios da justiça divina? O sistema do Antigo Testamento inteiro não
era tão cheio de sacrifícios e outros símbolos de expiação justamente para
realçar essa verdade fundamental?

A necessidade da expiação

É verdade que o pecado deve ser expiado. Não imagine, por momento
algum, que quando Deus perdoa o pecado ele simplesmente olha para o
outro lado e finge que o pecado nunca ocorreu. A lei de Moisés estava
cheia de sacrifícios com sangue precisamente para tornar essa verdade
inescapável.

Essa questão é crucial para que se possa entender a parábola do filho
pródigo. Lembre-se de que o ponto principal que Jesus queria mostrar



nessa parábola era para benefício dos fariseus. Cristo estava mostrando a
ideia errada que eles tinham de Deus: que ele encontrava alegria no
legalismo, e não no perdão dos pecados. A teologia deles era tão sem
sentido que eles simplesmente não conseguiam entender como pecadores
perdoados poderiam se apresentar diante de Deus sem passar uma vida de
esforços religiosos. A falta de compreensão dos fariseus sobre o que é
necessário para o perdão completo dos pecados está na raiz da teologia
errônea deles.

Não se esqueçam de como os fariseus esconderam a verdade do
Antigo Testamento com seus próprios sistemas elaborados de tradições
humanas, regras feitas pelo homem e cerimônias sem utilidade. Eles
estavam convencidos de que os pecadores precisavam fazer boas obras
para ajudar no perdão pelos próprios pecados. Eles tinham até mesmo
preservado seu sistema complicado de tradições finamente detalhadas
como os elementos fundamentais por meio dos quais achavam possível
adquirir o tipo de mérito que acreditavam equilibrar a culpa do pecado. É
por isso que eles eram obcecados por obras vistosas, rituais,
demonstrações de espiritualidade, cerimônias exibicionistas e outros feitos
de fachada. E eles se agarravam a esse sistema, muito embora a maioria
desses rituais tenha sido invenção deles mesmos, elementos criados para
cobrir os pecados e fazê-los parecer grandiosos.

Ali estava o problema: mesmo as obras boas e sinceras nunca
poderiam conquistar o que os fariseus esperavam que suas tradições
cerimoniais pudessem realizar. Isso ficou bem claro pela própria lei. A lei
não exigia nada menos que a absoluta perfeição (Mateus 5:19,48; Tiago
2:10). Desde o começo, ela determinava ameaças e maldições contra
qualquer um que a violasse em qualquer ponto. A razão pela qual
precisávamos de perdão é que somos pecadores que não podem cumprir a
lei adequadamente. Por que alguém pensaria em ganhar mérito suficiente
para perdoar o pecado por meio de uma obediência imperfeita da lei? Esse
era o erro fatal no sistema dos fariseus.



Na verdade, a lei por si era clara: o preço da expiação era maior do
que qualquer ser humano pudesse pagar: “Aquele que pecar é que
morrerá” (Ezequiel 18:4).

Não podemos expiar nosso pecado

Além do mais, o Antigo Testamento nunca sugeriu que os pecadores
expiassem os próprios pecados (completa ou mesmo parcialmente)
fazendo bons trabalhos ou elaborando rituais. De fato, a figura dominante
na expiação do antigo Testamento é de um inocente cujo sangue era
derramado em nome do pecador.

O derramamento do sangue do substituto foi, talvez, o único aspecto
proeminente de expiação do pecado. “... sem derramamento de sangue não
há perdão” (Hebreus 9:22). No Dia da Expiação, o sangue da oferta pelo
pecado era derramado sobre o altar e em volta dele. O sacerdote
“aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas
cerimônias. De fato, segundo a Lei, quase todas as coisas são purificadas
com sangue” (v. 21,22) — o adorador incluído. Isso não era uma forma
de sugerir que o sangue por si tinha algum tipo de poder mágico, místico
ou propriedade metafísica que literalmente lavasse a impureza do sangue
do pecador. O propósito desse ritual com sangue era simples: o sangue
espalhado por toda parte era uma ilustração real — e intencionalmente
revoltante — da realidade terrível de que o salário do pecado é a morte.
“Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem
propiciação por si mesmos no altar; é o sangue que faz propiciação pela
vida” (Levítico 17:11).

Por definição, então, nenhum pecador pode expiar seu pecado por
completo, por isso as Escrituras frequentemente enfatizam a necessidade
de um substituto.



Precisamos de um substituto

Quando Abraão foi orientado a sacrificar Isaque em um altar, por
exemplo, Deus providenciou um substituto na forma de um carneiro para
ser sacrificado no lugar do menino. Na Páscoa, o substituto foi um
cordeiro. O principal ingrediente no sistema de sacrifício na lei de Moisés
era a oferta queimada, que poderia ser um bezerro, um cordeiro, um
bode, uma rolinha ou um pombo (dependendo das condições financeiras
do adorador). Uma vez por ano, no Dia da Expiação, o grande sacerdote
sacrificava um bezerro junto com uma oferta de sacrifício a mais como
um símbolo da expiação — um substituto que sofria pelos pecados de
todos.

Agora deve estar bem claro para todos que “é impossível que o
sangue de touros e bodes tire pecados” (Hebreus 10:4; cf. Miqueias 6:6-8).
É por isso que os rituais de sacrifícios deveriam ser repetidos diariamente.
Todos que já analisaram com seriedade o sistema de sacrifícios e pesaram
os custos reais do pecado tiveram de encarar essa verdade de alguma
forma: sacrifícios de animais não forneciam uma expiação completa e
definitiva para o pecado. Algo mais deveria ser feito para uma completa
expiação.

 

Por definição, então, nenhum
pecador pode expiar seu

pecado por completo, por
isso as Escrituras frequentemente

enfatizam a necessidade
de um substituto.

 
Havia duas possibilidades de resposta para o dilema. Um método era

adotar um sistema de mérito, como o da religião dos fariseus, no qual o
pecador tenta adornar ou incluir algo mais ao significado de sacrifícios



revestindo-o com várias camadas de boas obras. No caso dos fariseus,
essa parece ser a razão pela qual eles fizeram uma lista de regras e
regulamentos que foram muito além do que dizia a lei. Eles sabiam muito
bem que a simples obediência à lei não poderia ser perfeita, por isso não
poderia conquistar méritos suficientes para expiar pelo pecado. Assim, eles
complementavam, de um modo artificial, o que a lei exigia, achando que o
trabalho extra lhes proporcionaria méritos a mais. O resultado inevitável
era um sistema que promovia as formas mais óbvias de legalismo ao passo
que diminuía o papel da fé verdadeira.

O outro método era aquele utilizado por todas as pessoas de fé
autêntica do início dos tempos até a vinda de Cristo. Eles reconheciam a
própria incapacidade de expiar o pecado, agarravam a promessa de Deus
para o perdão e confiavam nele para trazer um redentor que forneceria
uma expiação completa e definitiva (Isaías 59:20). Desde o dia em que
Adão e Eva comeram o fruto proibido e sua raça foi amaldiçoada, fiéis
procuravam o Filho prometido que finalmente esmagaria a cabeça da
serpente e, assim, eliminaria o pecado e a culpa para sempre (Gênesis
3:15). Apesar das pistas muito claras (incluindo Daniel 9:24 e Isaías 53:10),
a forma como a redenção seria finalmente alcançada perma-necia cercada
de mistério até que Jesus a explicou depois de sua ressurreição a alguns
discípulos na estrada para Emaús (Lucas 24:27).

Percebam que Jesus não mencionou nada sobre os verdadeiros meios
de expiação na parábola do filho pródigo. Afinal de contas, esse não era o
foco da história. No entanto, nosso Senhor confrontou diretamente o
centro dos erros dos fariseus, que era a insistência de que todos os
pecadores tinham que executar certas obras para expiar os próprios erros
e, assim, receber o perdão e o favor de Deus.

O único modo de ser justificado



A parábola do filho pródigo desaprova a ideia falsa dos fariseus. Ela
ilustra, em vez disso, a verdade simples de como e por que a fé com
arrependimento é o único modo pelo qual qualquer pecador pode
encontrar justificativas perante Deus. O perdão não é uma recompensa
pelos méritos que ganhamos por bons trabalhos. Não imagine, porém, que
a virtude prática é eliminada de uma vez, porque as boas obras são os
frutos inevitáveis da fé. Mas pecadores que se arrependem e se voltam a
Deus são plena e instantaneamente justificados, perdoados desde o
primeiro momento de aceitação da fé — antes de realizar sequer uma
simples boa ação.

 

A fé com arrependimento
é o único modo pelo qual

um pecador pode encontrar
justificação perante Deus.

 
Essa era a principal lição de Abraão. Ele “creu no SENHOR, e isso lhe

foi creditado como justiça” (Gênesis 15:6; grifo do autor). Sua fé era o
único meio pelo qual ele confiava nas promessas de Deus. Em Romanos
4, Paulo apresenta uma longa argumentação mostrando que Davi era, da
mesma forma, justificado por meio de sua fé, e não por suas conquistas,
ritos religiosos ou obras dignas de mérito, realizadas com o objetivo de
anular o débito do pecado.

De modo semelhante, o filho pródigo é um exemplo digno de alguém
justificado pela graça, por meio da fé, independentemente de suas grandes
conquistas. Seu perdão era uma realidade plena, e seu status como filho
privilegiado estava além de qualquer contestação antes mesmo de ele ter
uma oportunidade de terminar de expressar seu arrependimento.

Lembra aquela vida de trabalho que ele estava preparado para
enfrentar como servo de seu pai? Era desnecessário como meio de ganhar



o favor paterno. O pai havia concedido sua bênção total e incondicional
de perdão apenas pela graça.

No entanto, aquele jovem arrependido seria transformado de vez por
causa da graça que seu pai lhe demonstrou. Por que ele voltaria para uma
vida de autoindulgência e prodigalidade? Ele já havia perseguido o pecado
até o seu fim inevitável e conhecia todos os resultados muito bem. Foi
severamente castigado pela amargura da experiência. Bebeu o veneno das
consequências do pecado.

Mas agora seus olhos estavam abertos. Ele viu seu pai de uma nova
maneira e o amou com uma nova admiração. Ele tinha todas as razões
para, dali em diante, manter-se fiel. Ele passaria a servir o pai com alegria
— não como um servo, mas com o status de um filho amado.



 

CAPÍTULO 8

A generosidade

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 alegrar-nos. Pois este meu filho estava
morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado.”

Lucas 15:22-24

Imagine como ficaria o cenário em volta do Pródigo pela perspectiva de
um dos empregados da casa. De repente, o pai desceu correndo de seu
posto de observação. Ele passou disparado pelos empregados, atravessou
o portão da frente e correu pela estrada empoeirada segurando a túnica
acima dos joelhos. Passou correndo pela cidade sem reduzir e sem pensar
em quem poderia estar assistindo. Atrás dele, vários empregados seguiam
correndo para acompanhar seu mestre, mas sem saber aonde ele estava
indo ou por que estava correndo daquele jeito.

A cena provavelmente pareceria cômica para alguns, mas não era
engraçada para os empregados. Eles consideravam o comportamento do



patrão vergonhoso. Era fora do normal, perturbador, até mesmo
assustador. Eles não tinham escolha além de segui-lo porque, como
empregados da casa, era esse seu dever.

Os empregados devem ter olhado com espanto quando seu mestre
alcançou o filho, abraçou-o (fedendo, trapos com cheiro de lavagem de
porcos e tudo) e começou a beijá-lo como se o rapaz fosse um herói.
Depois, pouco antes de os empregados recobrarem seus sentidos, o pai
ergueu os olhos, virou-se para os servos (que deviam estar ofegantes por
causa da corrida) e os enviou para cumprir uma série de tarefas. Os
melhores textos gregos dizem que ele precedeu suas ordens com o
advérbio tachu: “Rápido!” Ele não queria demora. Era um assunto da
maior urgência para ele, e tudo precisava ser feito o mais rápido possível.

Enquanto o pai dava suas ordens, ficou claro que ele ofereceria um
banquete para o filho que lhe tinha desonrado tanto. Ele estava planejando
tratá-lo como se tratava um dignitário honrado: com presentes, uma
comemoração completa e a concessão cerimonial de altos privilégios.

Lembre, agora, que a palavra “pródigo” significa “esbanjador”. Uma
pessoa pródiga é um gastador que torra seus recursos, principalmente com
diversão. O termo transmite a ideia de alguém excessivamente generoso,
imprudente com seus gastos, seu dinheiro, sem moderação na rapidez com
que se desfaz de suas posses e descuidadamente generoso com grandes
presentes.

De repente, o pai, e não o rapaz, passa a ser o pródigo: “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 alegrar-nos. Pois este
meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E
começaram a festejar o seu regresso” (Lucas 15:22-24).

A essa altura, mais uma vez, enquanto Jesus contava a história, a
plateia ouvia atônita. Não só os fariseus, mas qualquer pessoa enraizada
naquela cultura ficaria completamente perplexa com as reações do pai.



Aquele homem não tinha vergonha. Ele tinha acabado de sacrificar seu
último fio de dignidade correndo como um garotinho para conceder
perdão gratuito e completo a um filho que merecia nada mais do que todo
o peso da ira do pai.

Como se essas atitudes não fossem desgraça suficiente, agora o pai
estava prestes a usar o melhor de tudo o que possuía (e gastar muito
dinheiro no processo) para homenagear o garoto desonrado, que já tinha
conseguido gastar, de forma pecaminosa, uma porção considerável da
riqueza da família na região distante. Mesmo que o garoto delinquente
tivesse realmente se arrependido, conceder-lhe presentes caros e uma
comemoração tão extravagante parecia a coisa menos apropriada para o
momento.

Contudo, sem medo da opinião pública, o pai não perdeu tempo para
iniciar a festa. Mesmo antes que o irmão mais velho pudesse ser chamado
dos campos, o pai tinha pedido uma túnica e um anel. O novilho gordo já
estava sendo morto para um grande banquete.

O atordoado Filho Pródigo deve ter sentido a cabeça rodar. Depois
de tudo o que tinha feito — e tudo quanto o pecado tinha feito com ele
—, ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Os moradores
da região ficaram igualmente perplexos com o comportamento do pai. O
que ele estava fazendo? Ignorando a própria reputação, o pai estava
cobrindo o Filho Pródigo com honra após honra. Eram benevolências
surpreendentemente generosas que o garoto de forma alguma merecia.

 

Ignorando sua própria reputação,
o pai estava cobrindo o Filho

Pródigo com honra após honra.

Restabelecendo o status de filho



Jesus menciona três presentes que o pai imediatamente deu ao filho
penitente: roupas, anel e calçados. Todo mundo que ouvia a história de
Jesus entendia as implicações desses presentes.

Calçados: a dádiva da condição de filho

Os calçados podem parecer o menor dos presentes, mas eram
altamente significativos. Eram uma expressão simbólica indubitável da
aceitação do pai. Empregados e escravos caseiros costumavam andar
descalços. Só os patrões e seus filhos andavam calçados. Por isso, dar
calçados eram um gesto importante que significava a reintegração total e
imediata do ex-rebelde como um filho privilegiado. Para qualquer um
familiarizado com a cultura, isso não era pouca coisa.

Em determinado nível, mesmo naquela cultura, a grande sensação de
felicidade e alívio do pai era completamente compreensível. Mas a
extravagância com que ele perdoou não era. Se ele não estava disposto a
fazer o menino instável pagar parte de sua dívida com sua servidão, só
isso já teria sido um ato de bondade extraordinário.

Mas antes de o pai lhe oferecer qualquer honra pública, como um
banquete caro, ele precisava adotar uma abordagem provisória. O pai não
deveria reter alguns privilégios — pelo menos até o garoto demonstrar que
seu arrependimento era mesmo sério? Ele não precisava estabelecer
algumas regras para o filho? Não seria razoável esperar ver os frutos de
seu arrependimento? Um ano ou dois não seria tanto tempo assim para
pedir ao rapaz que provasse sua lealdade antes de lhe conceder todos os
direitos de um filho adulto leal.

 

A aceitação do filho pelo
pai foi imediata e completa.



 
Uma medida sensata de moderação em algum lugar no meio do

caminho seria apenas prudente. Mas não há nada que sugira isso. A
aceitação do filho pelo pai foi imediata e completa.

Roupas: o dom da honra

As roupas eram uma honra ainda maior. Todo nobre tinha roupas
finas — caras, ornamentadas, bordadas, únicas, que iam até o chão, de
tecido da melhor qualidade e confecção. Era uma roupa tão especial que
ele nem pensaria em usá-la como convidado no casamento de alguém.
Seria reservada, em vez disso, para os casamentos de seus filhos ou
ocasiões equivalentes. O paralelo mais próximo do século XXI poderia ser
um smoking caríssimo que só sai do armário uma vez por ano ou menos.
Mesmo naquela cultura, se você fosse convidado a uma ocasião muito
formal e não tivesse uma roupa apropriada, teria de comprar ou alugar
uma.

Mas todo chefe de família rica no século I tinha uma roupa especial
como aquela. Era sua roupa formal mais bonita e fina. A expressão grega
em Lucas 15:22 literalmente significa “roupa de primeira”.

Ele queria pôr essa roupa no ex-cuidador de porcos antes que ele
pudesse se lavar? Todo mundo no vilarejo seria contra tal pensamento.
Dar a ele a roupa significava uma honra maior do que normalmente se
pensaria em conceder a um filho. Era o tipo de cortesia reservado para a
visita de um dignitário de extremo prestígio. O pai estava honrando
publicamente o filho que voltava não apenas como convidado especial no
banquete, mas também como uma pessoa da maior distinção.

O anel: o dom da autoridade

Isso não é tudo. O pai também pediu um anel para colocar na mão



do garoto. Esse anel era um sinete que tinha a insígnia ou o selo da família;
assim, quando o anel era posto em cera quente em um documento formal,
o selo resultante servia como autenticação legal. O anel, assim, era um
símbolo de autoridade. Exatamente quanta autoridade e de que tipo é uma
questão que examinaremos com mais detalhes em breve.

Por ora, pense no significado amplo de tudo isso: o calçado, a roupa
e o anel pertenciam ao pai e eram símbolo de sua honra e autoridade. O
pai também estava pedindo a maior comemoração que já tinha ocorrido
naquela família — talvez o maior banquete que o vilarejo já tinha visto.
Ao dar os três presentes a seu filho, ele estava dizendo: “O melhor de
tudo que tenho é seu. Você agora está completamente reintegrado à
condição de filho, e até mesmo elevado em nossa casa a uma posição de
honra. Você não é mais um adolescente rebelde. Você agora é um filho
adulto, com todos os privilégios que advêm dessa posição, e eu quero que
os aproveite inteiramente.” Como um rei passando suas roupas e seu anel-
sinete a um príncipe, o pai o fez de forma cerimoniosa e pública para
eliminar quaisquer dúvidas na cabeça de qualquer um sobre se ele estava
falando sério ou não. Esse ainda era um outro ato de renúncia do pai.

Mesmo na nossa cultura, é difícil conceber qualquer pai perdoando
tanto. Mas é outra prova de que esse pai não parece estar nem um pouco
preocupado com sua honra aos olhos dos críticos.

É também um lembrete poderoso de que o pai aqui é um símbolo de
Cristo, “que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser
servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e
morte de cruz” (Filipenses 2:6-8).

Note que Cristo se esvaziou não deixando de ser Deus nem tirando
de si sua natureza ou atributos divinos, mas assumindo uma natureza
humana real e autêntica sobre si, cobrindo sua glória com a mortalha de
sua humanidade. Assim, ele desceu de sua grandeza e majestade e se



tornou um homem. Ele se colocou no nosso nível. Depois, se humilhou
ainda mais, sofrendo a morte mais ignominiosa pela pena capital, como se
ele incorporasse todos os piores traços dos mais baixos refugos da
sociedade humana. É isso que significa a expressão “morte de cruz”. É um
ato de humilhação ainda maior do que qualquer indignidade que o pai
nessa parábola sofreu. Por isso, se o comportamento do pai na parábola
parece exagerado, perceba que a desgraça que se abateu sobre ele não
pode ser comparada à humilhação de Cristo.

Ademais, a parábola nos lembra que Cristo recebe pecadores que
estão exatamente na mesma situação do Filho Pródigo — impuros,
vestindo trajes imundos, completamente destituídos de qualquer bem, sem
nenhum motivo para se apresentarem com méritos perante Cristo. Ele os
recebe com a mesma alegria vista nessa parábola — e infinitamente mais.
Nas palavras de Romanos 4:5, Cristo “justifica o ímpio”. Se esse
pensamento não faz chorar de gratidão, então você provavelmente nunca
se sentiu na posição do Filho Pródigo e precisa orar por arrependimento.

Foi essa a questão que pôs os escribas e fariseus em conflito com
Cristo. Eles se recusaram a ver o ministério de Jesus com o propósito de
buscar e salvar pecadores como atividade de Deus. A ideia de que Jesus
receberia pecadores imundos era repugnante para eles. Estava abaixo da
noção que tinham de como o Messias deveria ser. E o fato de ele justificar
os pecadores só pela fé e instantaneamente os tratar como se estivessem
perfeitamente justificados diante de Deus (cf. Lucas 18:14) era mais do
que os fariseus podiam aguentar. Afinal de contas, a maior parte deles
tinha trabalhado toda a vida em sua religião, e Cristo os tratava com
menos consideração do que os cobradores de impostos e outros plebeus
que vinham a ele. Na cabeça deles, Jesus estava maculado por essas
associações com pecadores. Por isso, os fariseus tinham se convencido de
que eram muito mais justos — e até mais gloriosos — do que ele.

 



A parábola nos lembra que
Cristo recebe pecadores que
estão exatamente na mesma
situação do Filho Pródigo:

com a mesma alegria
vista nessa parábola

e infinitamente mais.

 
Como eles entenderam mal o que é a verdadeira glória! Embora

Cristo tenha descido de sua glória celestial, ele agora herda uma honra
ainda maior. A bem da verdade, seu sofrimento e sua morte (que logo
constituiriam o maior impedimento para pessoas que pensavam como os
fariseus) revelaram algumas das maiores características da eterna glória de
Deus: sua graça amorosa e seu perdão.

Filipenses 2 continua com essa declaração: “Por isso Deus o exaltou à
mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para
que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na Terra e debaixo
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória
de Deus Pai” (v. 9-11).

Restauração de privilégios

A entrega cerimoniosa dos três presentes não era um mero gesto
sentimental. O pai estava fazendo uma declaração pública que tinha um
peso legal profundo e explícito. Assim como o calçado significava que o
filho deveria ser tratado como filho, e não como um empregado, e a
roupa demonstrava que ele não era apenas um filho, mas um filho
altamente favorecido, o anel-sinete carregava um significado que todo
mundo naquela cultura entendia. Formalmente, dotava o Filho Pródigo do
direito legal conhecido como usufruto.



As pessoas familiarizadas com terminologia legal — especialmente
direito sucessório — imediatamente reconhecerão esse termo. O princípio
legal do usufruto tem um longo histórico que remonta pelo menos ao
direito romano, e ainda é reconhecido na maioria dos sistemas de direito
civil hoje em dia. Usufruto é uma expressão latina que literalmente significa
“usar os frutos”, e descreve o direito legal de usar a propriedade ou bens
de alguém com liberdade e colher os frutos desses recursos como se
fossem sua propriedade pessoal.

Em outras palavras, o usufruto confere todos os direitos de
propriedade sem transferir o título de propriedade em si. O usufrutuário
não está autorizado a vender, danificar nem diminuir o valor da
propriedade em questão. Mas, fora isso, ele é livre para usá-la como lhe
aprouver. Se for um campo, ele pode cultivá-lo e colher os frutos do
empreendimento sem nenhuma obrigação de pagar aluguel. Se for uma
terra, ele pode usá-la como se fosse dele ou mesmo alugá-la para outrem e
ficar com o dinheiro para si. Esse era um alto e poderoso privilégio,
parecido com o poder de procuração, mas especificamente relacionado ao
uso de propriedade.

Não se esqueça de que os bens dessa família já tinham sido
formalmente divididos entre os dois filhos (Lucas 15:12). O pai tinha
liquidado o que podia para dar uma boa herança em dinheiro ao filho mais
novo, que logo esbanjou tudo. O que sobrou era a herança de direito do
filho mais velho. Como observamos muito brevemente no capítulo 3, esse
filho legalmente não poderia tomar posse completa das propriedades da
família até a morte do pai. Em outras palavras, enquanto o pai vivesse, os
direitos de propriedade do filho mais velho eram apenas usufrutuários.

Mas no caso do filho mais velho, essa era uma mera formalidade
temporária. Com o tempo, ele ia mesmo herdar tudo o que tinha
permanecido entre os bens. Esse fato não poderia ser mudado agora.
Quando a herança foi dividida à ordem do Filho Pródigo, medidas legais



teriam sido planejadas e tomadas para garantir isso. O filho mais velho
automaticamente tomaria posse sozinho quando o pai morresse. Todas as
questões sobre a posse a longo prazo dos bens da família já estavam
decididas, sacramentadas e absolutamente irrevogáveis. Não havia uma
brecha por onde a herança pudesse ser dividida novamente. Tudo na
propriedade pertencia ao filho mais velho por promessa.

Mas enquanto o pai estivesse vivo, ele ainda era o patriarca da
família e chefe da casa. Tecnicamente, era o dono de toda a propriedade,
e assim tinha toda a prerrogativa de fazer uso dela e de todos os seus bens
como desejasse. De fato, o que ele fez aqui foi pegar tudo o que tinha
prometido ao filho mais velho e dizer ao filho mais novo: “Use da maneira
que desejar.”

As pessoas que ouviam a parábola ficariam perplexas com tamanha
expressão de graça. Como isso é justo? Como o pai pode recompensar o Pródigo tão
generosamente — de uma forma que quase parece um insulto à imagem de bonzinho
do irmão mais velho —, apesar do jeito como o mais novo se comportou? Como esse
homem pode permitir que o Filho Pródigo desfrute dos mesmos bens, benefícios e
privilégios que o irmão que ficou em casa?

Se o Pródigo não tivesse voltado, o filho mais velho teria vestido
aquela roupa, ou mesmo o próprio pai a teria usado no casamento do filho
mais velho. Esse era o tipo de ocasião em que tal roupa deveria ser tirada
do armário — o casamento do primogênito. Tal casamento era o maior
evento que normalmente ocorreria em qualquer família. Mas agora a
roupa estava profanada com o fedor de porco do irmão mais novo.

O filho mais velho deveria receber o anel-sinete e o direito legal
correspondente de agir em nome de seu pai. Foi o filho mais velho que
ficou na propriedade da família, para início de conversa, e deveria ter
direitos usufrutuários exclusivos. Afinal de contas, toda aquela propriedade
já era sua por uma promessa legal.

Nada disso fazia sentido algum, particularmente em uma cultura
onde a honra era tão altamente valorizada.



Mas o pai agiu rapidamente, sem hesitar, e o modo firme e confiante
como ele reagiu tornou seus atos ainda mais enfáticos. Pense mais uma
vez, sob essa luz, na mensagem profunda que ele enviava aos habitantes
do vilarejo que testemunhavam a cena: ele pôs um calçado nos pés do
Pródigo o mais rápido possível, fazendo uma declaração pública e
cerimonial que instantaneamente eliminava qualquer dúvida em relação a
se a condição de filho ainda estava intacta. Ele pediu que a roupa fosse
levada ao lugar onde eles estavam (v. 22), colocando-a nele antes mesmo
de o garoto poder ir para casa e se limpar da sujeira de sua vida de pecado
e da longa jornada para casa. Ele queria ver os trapos do garoto cobertos
o mais rápido possível antes que o Pródigo andasse pelo vilarejo sob os
olhares de reprovação de tantas pessoas. Ele chegou a cobrir o Pródigo
com sua melhor roupa, permitindo que aquela glória emprestada servisse
como um escudo contra a vergonha que o garoto merecia. E ele
imediatamente lhe deu o anel, concedendo ao rapaz um imenso privilégio
que ele claramente não era digno de receber.

 

O pai estava concedendo ao
rapaz não só perdão total e

reconciliação completa, mas
também todos os privilégios

de um filho de nobre que atingiu a
maioridade e se mostrou digno.

 
Ainda mais bizarro que isso, o pai tratou o Pródigo como um

príncipe honrado. Ele ordenou que seus servos o tratassem como se o
Pródigo fosse da realeza: “Você, pegue a roupa e ponha nele; você, ponha
o calçado em seus pés e o anel em sua mão.” A mensagem era clara: o pai
estava concedendo ao rapaz não só perdão total e reconciliação completa,
mas também todos os privilégios de um filho de nobre que atingiu a



maioridade e se mostrou digno.

Um retrato da graça extravagante de Deus

Enquanto Jesus descrevia essa cena, as pessoas ficavam atônitas de
incredulidade. Tudo o que o pai estava fazendo pelo filho era exatamente
o contrário do que qualquer um achava que ele deveria fazer. Era
contrário aos costumes daquela sociedade. Ia contra tudo que eles sabiam
sobre justiça. E era o oposto do bom senso. Pense nisto: em um instante, o
rapaz conseguiu todos os direitos e privilégios de seu irmão mais velho que
nunca havia se rebelado como o Pródigo. Era como se a jornada à região
distante nunca tivesse acontecido. O pai tinha absorvido todos os golpes
humilhantes de seu filho desonrado, no entanto, estava disposto a deixar o
passado de lado e dotar esse Filho Pródigo de todos os privilégios
imagináveis. Não havia período de carência, de experiência, nenhum
obstáculo para o garoto superar e nenhuma fase de reajuste. Todos os
privilégios eram livres e irrestritos. O rapaz estava retornando ao status de
filho em alto nível.

 

Mas os escribas e fariseus
estavam tão equivocados

que a própria religião com
que eles contavam para
ganhar a vida eterna, na

verdade traria sua destruição.

 
Qual era a mensagem? Precisamos nos lembrar mais uma vez de que

se trata de uma imagem da graça extravagante de Deus, que triunfa sobre
todo tipo de pecado imaginável. Deus salva os pecadores — incluindo os
piores. E quando o faz, instantaneamente eleva o pecador recém-renascido



a uma posição de privilégio e bênção que excede qualquer coisa que
poderíamos pedir ou pensar (cf. Efésios 3:20).

Repito: mesmo que a graça e o privilégio estendidos ao filho possam
parecer exagerados, elas não são caricaturas. Nem chega a ser extrema o
bastante para servir como uma ilustração apropriada da graça que Deus
verdadeiramente concede aos pecadores arrependidos. É apenas uma
representação figurativa em menor escala de como é a graça autêntica.
Porque meras palavras e imagens humanas são completamente
inadequadas para ilustrar a realidade da misericórdia de Deus.

Ainda assim, toda essa ideia — de que o amor extravagante e a graça
extrema podem ser concedidos a um pecador arrependido e cheio de fé
— era absolutamente bizarro na mente legalista dos escribas e fariseus.
Eles entendiam o conceito de altos privilégios. Eles estavam convencidos
de que privilégios legítimos como esses só podiam ser conquistados por
meio de um sistema de obras rigorosas e mérito pessoal. Era assim que
pensava sua religião.

Mas os escribas e fariseus estavam tão equivocados que a própria
religião com que eles contavam para ganhar a vida eterna na verdade
traria sua destruição. Era por isso que Jesus os estava convocando para
confessar a própria necessidade de graça divina e se arrepender de sua
soberba.

Uma celebração extraordinária

Tendo coroado de forma cerimonial seu filho arrependido com a mais alta
honra e privilégio, o pai do Pródigo ainda não tinha acabado. Logo depois,
ele convocou a festa das festas: “‘Tragam o novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e
voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E começaram a festejar o seu
regresso” (Lucas 15:23,24).



O fato de que um homem vivendo com seu filho mais velho tinha
um “novilho gordo” disponível é um dos principais sinais que Jesus
oferece de que eles eram extremamente ricos. Eles tinham um novilho
especial, bem alimentado e que não se exercitava para produzir a carne
mais macia e saborosa. A expressão grega para “gordo” literalmente
significa “alimentado com cereais”. Por isso, esse novilho daria a mais fina
vitela enriquecida com cereais. Esse é um luxo caro até mesmo hoje em
dia. Mas na cultura do primeiro século da Era Cristã, quando qualquer
tipo de carne era consumido apenas em ocasiões especiais e carne de gado
adulto alimentado em pastagens era um luxo caro, só o dono de terras
mais rico sequer pensaria em dar cereais caros a um animal.

Tal novilho seria engordado apenas para uma ocasião extraordinária,
como o casamento de um primogênito ou um banquete uma vez na vida e
outra na morte para comemorar a chegada de um importante dignitário. O
animal seria escolhido antecipadamente para a ocasião, alimentado com
fartura, muito bem cuidado e separado do restante do gado. Calcular o
tempo de criação para o evento planejado era crucial, porque novilhos não
ficam novilhos por muito tempo. Vitela alimentada a milho costuma ficar
boa quando o novilho está com cerca de cinco meses. Ter um novilho
gordo extra disponível seria muito incomum (ou mesmo inédito).

 

O pai decidiu que o retorno
do filho era uma razão mais

extraordinária para uma
comemoração do que qualquer

evento que ele já tivesse planejado.

 
Por isso, parece que esse pai decidiu que o retorno do filho era uma

razão mais extraordinária para uma comemoração do que qualquer evento
que ele já tivesse planejado. Ele podia facilmente simplificar o cardápio



que estava preparando para o outro evento. Mas esse evento, o retorno
repentino do filho há tanto tempo desaparecido, pedia a mais imponente
de todas as comemorações: uma megafesta. Para isso, ele deveria matar o
novilho gordo.

A propósito, um novilho de vitela médio de cinco meses alimentado a
milho pesa cerca de 220 quilos. Seria o suficiente para alimentar centenas
de pessoas. (Só os melhores cortes seriam mais que suficientes para
duzentas pessoas, e como tudo serviria para ser usado em um ou outro
prato, um novilho como esse daria grande quantidade de comida.) Os
preparativos durariam até o fim do dia e as festividades continua-riam a
noite toda. Não seria incomum para uma celebração como essa durar três
dias ou mais. Todo mundo no vilarejo seria convidado.

Esse era, sem dúvida, o maior evento e a maior comemoração que já
tinha ocorrido naquela família. Era, provavelmente, o maior
acontecimento que o vilarejo já tinha visto. Da perspectiva do pai, era
cabível. Nenhum evento lhe traria mais alegria do que o retorno de seu
filho perdido. E, aqui, mais uma vez temos uma imagem vívida da alegria
celestial sempre que um pecador perdido se arrepende.

A grande alegria do pai é evidente em suas palavras: “Pois este meu
filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado” (Lucas
15:24). Tendo ou não realizado o ritual de enterro do filho quando ele
partiu para a região distante, aquele pai considerava o filho como morto.
Ele tinha poucas esperanças, mas nenhuma expectativa real de que algum
dia veria o filho de novo. Estava vivendo com dor, em um constante
estado de privação, de luto pela perda de seu filho precioso desde o dia
em que o Pródigo foi embora. Ele ansiava pelo retorno do rapaz, e
imaginava em sua mente como seria vê-lo bem de novo; orava pela
oportunidade de lhe dar seu perdão.

Ele mal ousara esperar por um dia como esse, mas finalmente
chegou. O rapaz dado como morto agora estava vivo. O garoto que
estava perdido finalmente tinha sido encontrado. O pai teve a grande



alegria com a qual sonhava havia muito tempo: devolver ao filho sua vida.
O filho agora tinha um novo status e uma nova atitude. Pai e filho estavam
finalmente reconciliados. Pela primeira vez na vida, o Pródigo tinha um
relacionamento real e vital com um pai amoroso e perdoador que lhe deu
todos os direitos a tudo o que possuía, e bênção após bênção.

Não podemos culpar o Filho Pródigo por sentir que tinha mais razão
para comemorar do que qualquer um. Ele tinha confiado sua vida ao pai,
e o pai o surpreendera ao confiar-lhe seus recursos. O filho estava
finalmente em seu lar, na casa do pai, um verdadeiro membro da família.
Ele tinha todos os motivos para continuar fiel e dedicar o resto da vida à
honra de seu pai.

Motivo para comemoração

Agora, pense em uma importante verdade muito óbvia, mas que o relato
de Jesus não comenta de maneira explícita: a comemoração não era pelo
comportamento do filho. Mesmo seu arrependimento — por mais
maravilhoso que fosse — não merecia essa honra extravagante. O que,
exatamente, essa festa estava comemorando? Um pensamento breve
oferece uma resposta clara por ser, no fim das contas, o tema central de
Lucas 15. A festa era uma celebração da pura alegria da redenção.

De fato, a comemoração era, na verdade, uma maneira de honrar a
bondade do pai para com seu filho, que não a merecia. O pai está se
regozijando não porque, de alguma forma, o filho conseguiu fazer alguma
coisa para cair em suas boas graças (o rapaz, na verdade, não tinha feito
nada meritório). Contudo, o pai estava se regozijando porque agora tinha a
tão esperada oportunidade de perdoar e restaurar o filho que o tinha
desonrado tanto e lhe trazido tanta dor.

Em outras palavras, a comemoração aqui é pelo pai, e não pelo filho.
O banquete, na verdade, honra o pai. Foi o pai que devolveu ao filho sua



vida e seus privilégios. Foi o pai que o perdoou, o restaurou à condição de
filho, deu-lhe a liberdade verdadeira e o cobriu com demonstrações de
amor. Assim, aquele pai, que aparentemente não sentia nenhuma
vergonha, deu uma festa para que pudesse compartilhar a alegria de sua
bondade com todo mundo. Esse tipo de alegria é contagioso, estimulante,
renovador e cheio de glória. É uma imagem majestosamente adequada da
alegria celestial.

 

A comemoração era, na verdade,
uma maneira de honrar a

bondade do pai para com seu filho,
que não a merecia.

 
Eu adoro a linguagem ao fim do versículo 24: “E começaram a festejar

o seu regresso” (grifo do autor). Esse era só o começo. E essa é a imagem
de uma festa que nunca acaba.

É assim a alegria celestial. É a comemoração eterna da graça
extravagante de um pai amoroso a pecadores penitentes, crentes, mas,
ainda assim, indignos. A alegria celestial não acaba quando um pecador
chega em casa; isso é só o começo. Você ao menos se perguntou o que os
santos vão fazer no céu? É assim que vamos passar a eternidade: em uma
comemoração sem fim pela alegria do nosso pai celestial.

Uma imagem da alegria celestial

Enquanto ainda estamos pensando no pai do Pródigo, vamos notar
algumas das lições-chave que podemos tirar da imagem de Jesus. Lembre-
se de que o pai na parábola é uma representação de Cristo. É ele quem
carrega a reprovação do pecador, convida os pecadores arrependidos a



buscarem abrigo nele e abraça todos que o aceitam. Ele disse: “Todo
aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais
rejeitarei” (João 6:37). Existe uma fonte inesgotável de misericórdia nele.
Podemos nos apresentar diante dele sem medo e obter misericórdia e
graça que nos ajude no momento da necessidade (Hebreus 4:16). Ele
substitui os trapos podres de nosso pecado pela roupa perfeita de sua
justiça (Isaías 61:10). Ele oferece perdão, honra, autoridade, respeito,
responsabilidade, acesso total a todas as suas riquezas celestiais e todo o
direito de orar em seu nome.

A ansiedade do pai em perdoar nos revela algo sobre a perspectiva
divina da redenção. Cristo não é um Salvador relutante. O próprio Deus
Pai não é nem um pouco contido ao estender misericórdia a pecadores
arrependidos. É por isso que 2Coríntios 5:20 descreve o papel do cristão
de levar a mensagem do evangelho a pecadores como alguém que implora
às pessoas a se reconciliarem com Deus. Entregamos essa mensagem, de
acordo com o apóstolo Paulo, como “embaixadores de Cristo” — falando
com sua autoridade e declarando a mensagem que ele próprio enviou para
o benefício dos pecadores em todo lugar.

 

A alegria celestial transborda
toda vez que um pecador retorna.

 
Todos esses fatos, combinados com a imagem na parábola do Filho

Pródigo, mostram Deus quase impaciente em sua ânsia de perdoar
pecadores. Ele corre para abraçar. Ele cobre de afeição e beijos o pecador
que retorna. Ele rapidamente pede a roupa, o anel e o calçado. A
justificação do pecador é total e imediata — uma realidade completa, não
apenas um objetivo etéreo pelo qual o pecador precisa batalhar.

A alegria celestial transborda toda vez que um pecador retorna.



Existe um esforço sendo feito nesses tempos pós-modernos, mesmo
dentro de alguns movimentos evangélicos, de minimizar o significado da
redenção pessoal e a promessa celestial a cristãos individuais. Eu vivo
ouvindo a sugestão de que talvez não tenhamos realmente entendido a
ideia central do evangelho — que talvez não tenha tanto a ver com o
perdão dos pecados dessa ou daquela pessoa, mas com a necessidade de
trazer o reino de Deus para a terra aqui e agora. E, assim, dizem os
defensores dessas ideias, os cristãos deveriam estar menos preocupados
com a própria redenção pessoal e mais preocupados com redimir nossa
cultura ou resolver os dilemas em larga escala de nosso tempo, como
preconceito racial, aquecimento global, pobreza, marginalização dos
excluídos ou qualquer outra crise mundial que venha a servir de causa
para um novo concerto de rock nos moldes do Live Aid.

O sofrimento terreno realmente é uma questão importante para os
cristãos. Precisamos cuidar dos pobres, ministrar aos que estão doentes e
em necessidade, confortar os que sofrem e defender os que são
oprimidos.

Mas note mais uma vez que a alegria celestial sobre a qual Jesus fala
em Lucas 15 não é libertada porque algum grande problema social no
mundo finalmente foi resolvido. Os habitantes do céu não estão esperando
para ver se o meio ambiente da terra pode sobreviver aos efeitos da
queima de combustíveis fósseis. A alegria que Jesus descreveu não está
atualmente suprimida sob alguma moratória decretada até que todo o
sofrimento do mundo possa finalmente ser eliminado. Nem o começo da
comemoração celestial está suspenso até que um reavivamento mundial
finalmente ocorra em algum lugar.

Todo o céu se regozija “por um pecador que se arrepende” (Lucas
15:7; grifos do autor). Como existe razão para acreditar que pecadores
individuais estão sendo redimidos em algum lugar no mundo o tempo
todo, dia após dia, parece seguro presumir que a festa no céu nunca acaba.



Todo o céu está cheio de alegria consumada, concentrada e indizível. O
melhor de tudo, essa alegria é constante e nunca acaba. É por isso que
Deus também manda que todos aqui na terra “alegrem-se sempre no
Senhor” (Filipenses 4:4). “Alegrem-se sempre” (1Tessalonicenses 5:16).

Na verdade, recusar-se a entrar na alegria celestial é praticamente o
pecado mais irracional e maligno imaginável. Por que alguém se recusaria
a compartilhar a felicidade desse pai e comemorar a redenção de um
rapaz que se achava em situação tão trágica? No entanto, estamos prestes
a conhecer o personagem que personifica exatamente esse ressentimento:
o irmão mais velho.

Um tipo diferente de conclusão

Aqui a parábola tem outra reviravolta chocante. Essa história bonita só
passou por alguns breves versículos até agora, mas já ofereceu várias
lições gloriosas e importantes sobre redenção, perdão, justificação pela fé e
a própria alegria de Deus na salvação dos pecadores. A parábola parece
estar caminhando para um final muito feliz.

 

Recusar-se a entrar na alegria
celestial é praticamente o pecado

mais irracional e maligno imaginável.

 
De repente, porém, todo o caráter da história muda. O irmão mais

velho entra em cena. A história passa a pender para um tipo de conclusão
totalmente diferente. E, no final, transmite uma mensagem urgente e
preocupante para a elite religiosa moralista de Israel.

Esse é um dos momentos mais profundos e verdadeiramente cruciais
na vida terrena e nos ensinamentos de Cristo.



 

PARTE IV

O filho mais velho

 
 

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. Ele 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. 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 teu
filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo
para ele!” Disse o pai: “Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que
tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e
alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado”.



 
Lucas 15:25-32



 

CAPÍTULO 9

O ressentimento

O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar.
Lucas 15:28

Existem duas variações básicas de pecadores. Alguns são diretos e
intrépidos em sua maldade; eles não ligam muito para quem vê o que eles
fazem. Invariavelmente, o pecado deles é o orgulho — o tipo de pecado
que se vê em um amor desnecessário por si mesmo e a incontrolável
luxúria por prazeres próprios.

Do outro lado, estão os pecadores secretos, que preferem pecar
quando ninguém mais está vendo. Eles tentam mascarar seus pecados de
várias formas, sempre com a pretensão da religião. O orgulho também é
um pecado, mas é um tipo de orgulho que se manifesta na hipocrisia.

Existem variados níveis e misturas desses dois tipos de pecadores, e
os dois obviamente têm muito em comum, como dois irmãos cujas
personalidades os fazem muito diferentes, mesmo que geneticamente
sejam quase idênticos.

Dos dois tipos de pecadores, o cruel está muito mais propenso do



que o pecador hipócrita a encarar a realidade de sua própria derrota,
arrependimento e busca da salvação. O pecado dele já está revelado. É
inegável. Ele tem que enfrentá-lo. Não o fariseu. Ele tentará o máximo
possível camuflar sua imoralidade, negará sua culpa, negará sua
necessidade de redenção e declarará sua própria justiça. Por isso, Jesus
repetidamente dizia coisas como “Não são os que têm saúde que precisam
de médico, mas sim os doentes” (Mateus 9:12).

Na parábola de Jesus, o filho pródigo obviamente representa os
pecadores confessos — os rebeldes, os dissolutos, os destruídos, as pessoas
imorais que fazem pouco caso da fé em Deus ou do amor a ele. Em
outras palavras, o caráter do Pródigo é um símbolo para aqueles que
encontramos em Lucas 15:1: “... os publicanos e ‘pecadores’” — os
rejeitados pela sociedade. Tais pessoas começam fugindo para tão longe de
Deus quanto possível. Eles não têm amor natural por ele. Não querem ter
um relacionamento com o Senhor. Não desejam se envolver com a lei ou
com a autoridade divinas. Eles não têm interesse em satisfazer as
expectativas nem as demandas de ninguém — especialmente as de Deus.
Não querem contar com ele. Eles não desejam sequer tê-lo em seus
pensamentos.

O apóstolo Paulo fez a descrição das pessoas pródigas em Romanos
1:28-32:

 
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus,
ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para
praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte
de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de
inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São
bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes,
arrogantes e presunçosos; inventam maneiras de praticar o mal;
desobedecem a seus pais; são insensatos, desleais, sem amor pela
família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de



Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a
morte, não somente continuam a praticá-las, mas também
aprovam aqueles que as praticam.
 

Em outras palavras, pecadores pródigos não possuem qualquer tipo
de relacionamento com Deus; nem mesmo pretendem. Eles não amam o
Senhor, não ligam para ele e pensam nele o mínimo possível. Não querem
ter nada a ver com a família de Deus.

É impressionante, mas as Escrituras repetidamente falam sobre a
atitude de Deus para com os pecadores pródigos comparando-a à agonia
do amor rejeitado (Ezequiel 33:11; Oseias 11:7-8; Mateus 23:37; Romanos
10:21). Em uma profunda expressão de tristeza divina, Deus finalmente
permite que se vão. É isso que Romanos 1:28 quer dizer quando diz “ele
os entregou”. “Deus os entregou” (v. 24). “Deus os entregou a paixões
vergonhosas” (v. 26). Ele os deixou livres para seguir sua rebelião. Vários
pecadores que são assim — a maioria deles, parece — nunca se
arrependem ou retornam. Mas a alegria de Deus é efusiva com aqueles
que regressam. E a misericórdia divina para com eles não tem fim.
Conforme Jesus prossegue com a parábola, torna-se óbvio que o segundo
(e oposto) tipo de pecador é exemplificado pelo filho mais velho. Esse
jovem é um emblema de todos os pecadores que aparentam honra, moral
superficial ou religiosidade de fachada — pessoas como os escribas e
fariseus. Aqui está um pecador que pensa que a hipocrisia é tão boa
quanto a verdadeira virtude. O que ele aparenta por fora desperta uma
rebelião por dentro.

 

O filho mais velho é o
terceiro principal personagem

na parábola, e nessa virada,
ele personifica a principal

lição da parábola.



 
O filho mais velho é o terceiro personagem principal na parábola, e,

nessa virada, ele personifica a principal lição da parábola. Sua característica
mais óbvia é o ressentimento pelo irmão mais novo. No entanto, além
disso (e muito mais ameaçador), fica claro que ele vem alimentando um
ódio pelo pai — por muito, muito tempo isso transparece. Esse espírito
secretamente rebelde deu forma a seu caráter de uma forma
perturbadora.

Lucas 15:25-28 diz: “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.”

As pessoas costumam supor que o filho mais velho representa um
cristão verdadeiro, fiel a Deus por toda a sua vida, mas que, de repente, é
surpreendido pela generosidade do pai em relação ao irmão desobediente
e, por isso, fica um pouco ressentido. Por essa interpretação, o filho mais
velho realmente não precisava de nada mais do que ajustar sua própria
atitude.

A interpretação deixa escapar o principal foco da parábola. O filho
mais velho nunca foi realmente dedicado ao pai. Ele não é o símbolo do
verdadeiro cristão. Em vez disso, ele descreve o hipócrita religioso. Ele é a
figura do fariseu na história de Jesus. é provável que a cidade inteira
acreditasse que ele era o filho bom — respeitável e fiel ao pai. Ele
permaneceu na casa. Fingiu ser um filho leal. Mas, na verdade, ele não
tinha respeito genuíno pelo pai, nenhum interesse no que satisfazia o pai,
nenhum amor pelos valores do pai e nenhuma preocupação com as
necessidades do irmão mais novo. E tudo vai ficando mais claro com o
desenrolar da história.



O filho mais velho acaba se revelando tão perdido e escravizado pelo
pecado quanto o irmão. Ele só não admitiria isso — não para si mesmo ou
diante de outra pessoa.

Recapitulando a história
do ponto de vista de um fariseu

Jesus era um ótimo contador de histórias, e ele sabia exatamente como
atrair o público. Os fariseus estavam prestes a se tornar parte dessa
história de uma forma inesperada. Eles seguiam a narrativa e faziam
julgamentos éticos a cada passagem da trama. Mas até aquele momento
eles estavam ouvindo a partir do ponto de vista de quem estava de fora.
Estavam à vontade, fora da trama, julgando o Pródigo, o pai e até mesmo
Jesus. Fariseus sempre gostaram desse tipo de coisa. A conduta chocante e
humilhante dos outros era pura diversão para qualquer fariseu verdadeiro.
Por isso, eles estavam prestando atenção na história de Jesus, mesmo que
apenas para criticar.

Foi então que Jesus engenhosamente virou a mesa e colocou os
fariseus na berlinda.

Imagine por um momento que você é um dos escribas ou fariseus —
um legalista — ouvindo Jesus contar a história. Em sua avaliação,
praticamente tudo o que os personagens na história fizeram até agora foi
permeado de vergonha. O deslize do Pródigo foi escandaloso. A pressa do
pai em perdoar foi chocante. Um grande banquete onde todos os
moradores da cidade participaram dos festejos finalizou tudo com outro
evento absurdo — uma verdadeira celebração da vergonha.

Durante a narrativa, você se incomodou, se chocou, fez gestos em
cada momento no qual precisava demonstrar desaprovação. Quando o
filho pediu a herança, você fechou o semblante e balançou a cabeça.
Quando o pai deu o que ele queria, você reclamou baixinho, protestando.



Quando o rapaz gastou as riquezas, você considerou aquilo tudo uma
vergonha. Quando ele foi trabalhar em um chiqueiro, você se engasgou de
tanto horror. E assim por diante. Alguns aspectos da história comoveram
você, como o arrependimento do pródigo e sua decisão de voltar para
casa. Então, de repente, você volta a se revoltar por causa da clemência
inesperada do pai. Finalmente, o banquete elaborado o fez sacudir a
cabeça.

 

O filho mais velho acaba se
revelando tão perdido e
escravizado pelo pecado

quanto o irmão. Ele só não
admitiria isso — não para si

mesmo ou diante de outra pessoa.

 
Em seu modo de pensar, a determinação do pai em celebrar é, de

alguma forma, a situação mais complicada até agora. É algo que você não
podia prever, por isso não gosta da direção que a história está tomando no
momento.

No entanto, a história o atraiu porque seus principais temas são as
mesmas coisas com as quais você se importa: honra e vergonha; a busca
de aprovação versus a ira merecida; a manutenção da aparência
contrastando com o pecado; ser recompensado por fazer o bem contra ser
repudiado por fazer a coisa errada. Você acompanhou a história com a
expectativa de que aqueles que agiram com tanta vergonha colherão, de
alguma forma, no fim, as consequências apropriadas.

Em resumo, você está esperando que um dos personagens faça
alguma coisa correta e honrada, segundo o seu ponto de vista. O irmão
mais velho é a última, a melhor esperança. Aí vem alguém com quem
qualquer fariseu se identificaria. Você pensa: Finalmente esse rapaz colocará a
história em seu rumo certo.



O irmão mais velho vira o personagem principal

O irmão do filho pródigo estava fora, no campo, naquele dia. É provável
que estivesse supervisionando uma equipe de servos que faziam o trabalho
pesado enquanto ele lhes dizia o que fazer. Filhos de nobres daquele nível
normalmente não precisavam fazer nenhum trabalho sujo. E como o
jovem nobre estava tão preocupado, assim como os fariseus, em manter a
honra, parecia improvável que ele estivesse fazendo alguma coisa abaixo
de sua dignidade. Contudo, ele estava “no campo” (Lucas 15:25) e,
portanto, completamente alheio a tudo o que aconteceu na vida do pai
naquele dia. Isso também quer dizer que ele não sabia da comemoração
que já estava acontecendo em sua casa, embora o restante do vilarejo já
estivesse participando havia horas.

Parecia ser tarde da noite, talvez até estivesse escuro, quando o irmão
mais velho apareceu. Podemos deduzir pelo barulho da comemoração
quando ele chegou. Uma festa como aquela começa de uma hora para a
outra. (A vida naquela época não era governada pelo relógio do modo
como nossos eventos são hoje.) Antes que a jornada de trabalho acabasse,
o anúncio foi feito — neste caso, sem dúvida, um convite geral para todos
no vilarejo e arredores: “Venham! Estamos matando um bezerro. O filho
do nobre voltou para casa e eles estão fazendo um banquete.” As pessoas
começaram a chegar no fim da noite, depois que a jornada de trabalho
terminou e eles tiveram tempo de se vestir para a festa. As festividades
reais começaram quando o sol se pôs, e quanto mais pessoas chegavam,
mais a comemoração ficava barulhenta e viva. A música e a celebração
continuariam por toda a noite enquanto houvesse movimento de pessoas.

A festa estava a todo vapor quando o filho mais velho chegou e
descobriu, para sua surpresa, o que estava acontecendo. Esses detalhes são
significativos em vários aspectos. Em primeiro lugar, é evidente que a



propriedade dessa família era enorme e as terras vastas. O campo no qual
o filho estava trabalhando era provavelmente muito afastado para que ele
não soubesse o que estava acontecendo no vilarejo e na casa naquele dia,
uma vez que dançarinos, músicos e centenas de convidados começaram a
chegar. Além disso, o atraso de sua chegada significava que ele vinha de
um longo caminho.

 

Foi surpreendente o fato
de nem o pai nem ninguém
mais contar ao filho mais

velho sobre o retorno do irmão.

 
Mais significativo, porém, é o fato de ele ter entrado nessa celebração

completamente alheio ao fato de que tal evento havia sido planejado. Era
o maior evento que o vilarejo havia visto — o maior evento que sua
família já havia realizado — e ele não sabia nada a respeito.

Foi surpreendente o fato de nem o pai nem ninguém mais contar ao
filho mais velho sobre o retorno do irmão. No meio de tanta agitação,
nenhuma mensagem chegou a ele trazendo as boas notícias, e não o
chamaram para as preparações da celebração. Foi surpreendente porque,
com tanto para coordenar, com tantas tarefas e pessoas necessitando de
fiscalização, a ajuda de um nobre primogênito seria, com certeza, de
grande benefício. De fato, a responsabilidade de organizar um evento
daquele porte caía sobre os ombros do filho mais velho. Planejar festas
dificilmente era um dever do pai.

Nesse caso, porém, antes de o filho mais velho aparecer, todas as
preparações estavam completas, a vila inteira já havia sido chamada,
músicos e dançarinos já estavam liderando as festividades e a festa já
estava organizada e acontecendo. Por que ele não foi avisado disso?

Só havia uma explicação: esse filho não tinha um relacionamento tão



bom com o pai quanto tinha o filho pródigo na época que saiu de casa. O
pai sabia disso com certeza — mesmo que ninguém mais soubesse. Com
certeza, o filho mais velho ainda vivia em casa. Um observador de fora
não conseguiria notar nenhuma tensão óbvia entre o pai e o primogênito.
Mas toda aquela lealdade e o respeito à vontade do pai era apenas uma
farsa. Não era nada mais do que conseguir o que ele queria — aprovação,
afirmação, poder, propriedade e prestígio na comunidade. Na realidade, o
primogênito era tão distante do pai quanto seu irmão mais novo e rebelde
já tinha sido.

O irmão mais velho já tinha dado provas claras disso no início da
história, quando não fez nada para tirar a ideia do irmão de pegar sua
parte da herança e sair de casa. Se ele estivesse interessado pelo menos um
pouco na honra do pai, deveria ter feito algo para defendê-la. Em vez
disso, ele pegou sua parte da herança alegremente, sem dúvida beneficiado
pela rebeldia do irmão, enquanto mantinha o disfarce um sujeito
respeitável. O filho mais velho foi, na verdade, culpado de uma forma
mais passiva — mas igualmente ruim — de rebelião, e suas ações a essa
altura do relato provam isso. Ele não tinha nenhum relacionamento com
ninguém na família — nem com o pai e certamente nem com o irmão
mais jovem.

O fato de ele não ter sido avisado assim que o Pródigo retornou
parece ser evidência clara de que pelo menos o pai podia ver o que estava
passando de verdade no coração do irmão mais velho. O pai sabia a
verdade sobre seu primogênito, mesmo que não fosse óbvio para todos.

Por isso, a festa começou sem ele.O pai provavelmente já havia
pensado em como o filho mais velho reagiria à volta do irmão, por isso
não o deixou a par antes. Ele não precisava da amargura do jovem, uma
atitude que seria como um balde de água fria em uma ocasião tão festiva.
Além disso, o antagonismo passivo-agressivo não ajudaria em nada — de
fato, seria um impedimento sério durante as preparações de um grande
banquete como aquele. Então o pai simplesmente deixou o filho mais



velho continuar no campo enquanto ele mesmo organizava a festa,
convidava as pessoas e agia como anfitrião.

Uma volta para casa diferente

Assim como a ida do filho mais novo serve para mostrar como ele se
importava pouco com o pai, o que estava no campo serve como uma
metáfora de sua posição em relação à própria família. Ambos os filhos
eram afastados do pai. No fim, os dois voltaram para casa, mas com
atitudes diferentes e para recepções diferentes. Enquanto o filho mais
velho se aproximava da casa, “ele ouviu música e dança” (v. 25). Isso era
típico de festejos de casamento. Era um estilo festivo de música,
normalmente executada por instrumentistas profissionais e cantores
contratados para tornar a atmosfera mais alegre. A voz dos convidados se
juntava à dos convidados na cantoria e um grupo de homens formava um
círculo para dançar, enquanto mulheres e crianças ficavam em um lugar
mais alto, batendo palmas no ritmo e cantando junto. O barulho era muito
alto, e com uma festa desse tamanho, o filho mais velho provavelmente
começou a ouvir enquanto ainda estava a menos de um quilômetro de
distância.

 

O filho mais velho foi, na verdade,
culpado de uma forma mais

passiva — mas igualmente ruim —
de rebelião, e suas ações a

essa altura do relato provam isso.

 
O cheiro de carne tostada estava no ar. O bezerro havia sido abatido.

A carne era cortada em pedaços grandes e cozida devagar, à lenha e com
pão. Grandes pedaços de costela eram cozidos, assim não faltava comida



para quem chegasse depois. E o bufê era servido durante horas. O aroma
de tanta carne se espalhava pelo ar.

O filho mais velho, retornando do campo sem ideia do que aquilo
significava, consegue detectar os sinais de uma grande celebração no ar.
Ele estava surpreso e compreensivelmente curioso. O que era aquilo, afinal?

Claro, não havia motivos para ele tirar conclusões negativas.
Qualquer pessoa, vendo uma cena daquelas, deveria encarar tudo com a
maior das expectativas. Com tanta música e dança, era óbvio que ele não
estava caminhando para um funeral, mas para uma celebração. Ele devia
estar ansioso para saber que notícias poderiam ter gerado uma celebração
daquela magnitude. Seria natural que ele corresse em direção ao barulho e
visse com os próprios olhos.

Mas não. Aquele jovem estava de mau humor. Ele estava
desconfiado. (Legalistas são quase todos desconfiados, particularmente
quando encontram pessoas alegres.) Ele estava perplexo, confuso e nada
satisfeito ao ver uma festa assim em sua casa sem seu conhecimento.
Afinal de contas, quando ele saiu para o campo naquela manhã, era um
dia como outro qualquer. Ao voltar para casa tão tarde e sem aviso,
encontrou a maior comemoração que já havia visto, e sob seu teto.

A surpresa do filho mais velho é perfeitamente compreensível, mas
sua indignação extremada não tinha justificativa. Sua reação sugere que ele
presumiu o seguinte: qualquer que fosse o motivo de tanta alegria na vida
do pai seria algo de que ele não iria gostar. Por isso, “ele chamou um dos
servos e perguntou o que estava acontecendo” (v. 26).

Um boicote que só um fariseu apreciaria

Se o coração daquele filho fosse justo — se ele tivesse um pouco de amor
verdadeiro ou preocupação por sua família, além dele mesmo —, o texto
diria: “Ele correu para casa para ver o porquê de tanta alegria.” De fato,



se o coração dele não fosse completamente desprovido de afeição natural,
ele teria corrido na direção do pai, o abraçaria e perguntaria: “O que
estamos celebrando? O que está havendo?” Aí seu pai diria: “Seu irmão
está em casa”, e eles teriam se abraçado e ficariam emocionados até
chegar às lágrimas.

O filho mais velho devia saber muito bem quanto seu pai amava o
irmão mais jovem. Todos puderam ver facilmente o quanto o homem
sofreu com a partida do menino rebelde e a dor que ele carregou em seu
coração desde que o pródigo partiu. Se o filho que ficou em casa amasse
mesmo o pai, o motivo de alegria do fazendeiro também deveria ser uma
ocasião para ele se alegrar também — especialmente algo tão próximo e
caro ao coração do pai.

Mas o filho mais velho não reagiu assim. Ele continuou do lado de
fora, diminuindo o passo conforme se aproximava da casa, mantendo
distância da comemoração. Ele exigia saber o que estava acontecendo
antes de se juntar às festividades. O versículo 26 diz: “Então chamou um
dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.” A palavra grega
traduzida por “servo” neste versículo significa um jovem, um menino pré-
adolescente. Todos os servos adultos estavam dentro da casa, claro,
cuidando dos convidados. Mas servos que viviam em uma grande
propriedade como aquela costumavam constituir família. Alguns
componentes dessas famílias eram crianças. Eram chamadas “servos” pelo
fato de nascerem em famílias de servos. Esses meninos realizavam
pequenas tarefas por ordem dos patrões, mas ainda eram muito jovens
para ajudar em um evento como aquele. Assim, ficavam brincando do
lado de fora.

 

A surpresa do filho mais velho
é perfeitamente compreensível,
mas sua indignação extremada

não tinha justificativa.



 
Um evento grande como aquele e a oportunidade de ficarem

acordados durante a noite também era uma alegria muito grande para eles.
As crianças faziam sua pequena festa do lado de fora, e assim até os filhos
dos servos se tornavam participantes na alegria da grande celebração.

Esse parece ter sido o pequeno grupo que o irmão mais velho
encontrou quando veio na direção da casa. Claro que ele tinha uma das
posições mais altas dentro da casa, por isso não era alguém com quem os
filhos dos servos falariam normalmente. Eles talvez até tenham diminuído
a tagarelice quando o filho mais velho do fazendeiro se aproximou. Mas
ele perguntou a um deles o que estava acontecendo. Na verdade, a
linguagem que Jesus usou sugeria a exigência de uma explicação — não do
próprio pai, mas de alguém que se intimidaria com ele. O tempo verbal no
versículo 26 é imperfeito, deixando a entender uma ação repetida: “Ele
continuou perguntando.” Isso sugere que ele encheu o menino de
perguntas: “O que está acontecendo? Como eu não sabia disso? Por que
eu não fui ao menos consultado?”

A resposta do servo dava a entender que ele esperava que o filho
mais velho recebesse bem as boas notícias: “Seu irmão voltou, e seu pai
matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo” (v. 27). A
expressão grega traduzida por “são e salvo”, na versão inglesa, é da mesma
raiz da qual a palavra “higiene” é derivada. Ela significa “completo”,
“limpo” e “saudável”. O menino não estava apenas anunciando que o filho
pródigo estava em casa, mas que ele mudou dramaticamente para melhor.
O mais importante: o pai o recebeu. O relacionamento foi restaurado. É
isso que aquela festa significava. O bezerro que estava sendo engordado
para outra comemoração foi usado. O curto resumo do menino mostrou
os acontecimentos do dia todo em poucas palavras. Isso mostrou ao irmão
mais velho tudo o que ele precisava saber.

Mas o irmão mais velho não estava contente por ouvir tais notícias.



Dado o contexto cultural, a seriedade do pecado do filho mais novo e o
fato de o irmão mais velho ainda não ter visto o pródigo ou ouvido
qualquer frase de arrependimento de seus próprios lábios, não podemos
esperar que ele estivesse tão alegre quanto o pai. Mas se esse filho sentisse
algum amor pelo pai, ele não teria reagido ao retorno do menino como
uma notícia ruim. Pelo menos, deveria sentir alívio pelo irmão estar a
salvo em casa. Ele testemunhou a rebeldia do Pródigo. Sabia muito bem o
tipo de pessoa que saiu de casa. Não seria razoável que ele estivesse
contente pelo fato de o rapaz estar vivo, e curioso ao ver por ele mesmo
como o jovem irmão tinha mudado?

Mas ele não sentia nada. Em vez disso, reagiu com extrema fúria. Ele
se recusou a entrar.

O verdadeiro coração do filho mais velho se revela

Não deixe de perceber o motivo real da indignação intensa do filho mais
velho. Como veremos no próximo capítulo, sua fúria não foi totalmente
dirigida ao Filho Pródigo. Em vez disso, foi concentrada no pai. O filho
primogênito não tinha afeição pelo irmão mais jovem, mas era do pai que
ele mais se ressentia.

Ele pode deduzir, pelo que o servo falou, que seu pai já estava de
bem com o Pródigo. O pai não só o tinha recebido “de volta são e salvo”,
como também “matou o novilho gordo” (v. 27). O significado de tal gesto
era claro: o pai já havia perdoado o rebelde e a reconciliação estava
completa.

Não era nem mesmo como se ele tivesse voltado procurando ajuda e
o pai, de bom coração, estivesse pensando em um modo adequado de
puni-lo. Aparentemente, o pai não estava pedindo que o Pródigo fizesse
uma restituição ou buscasse uma forma de reconciliação. Isso não seria
necessário agora. Já era óbvio para todo mundo que o pai havia recebido



o filho em paz, totalmente perdoado, e agora estava promovendo aquela
festa para honrar algo que não era a vergonha do rapaz.

 

O filho primogênito não tinha
afeição pelo irmão mais jovem,

mas era do pai que
ele mais se ressentia.

 
O pior de tudo é que, para fazer isso, o pai estava gastando recursos

que, com certeza, pertenceriam ao irmão mais velho assim que o pai
morresse — de fato, diminuindo o valor da herança do filho “fiel.”

Entenda: esse filho mais velho não ligou a mínima para a alegria de
seu pai. Ele não estava interessado em se unir à comemoração. Tudo o
que lhe importava eram seus direitos e posses. O irmão mais velho era tão
egoísta e desprovido de verdadeiro apreço pelo pai quanto o Filho Pródigo
no começo da parábola.

No entanto, pela primeira vez na história, os fariseus diziam entre si:
“Sim! Essa é a atitude correta! É exatamente o que uma pessoa de respeito
sentiria. Ele está certo de se sentir ultrajado. Essa história toda mostrou
uma atrocidade depois da outra, e já era hora de alguém na história falar
alguma coisa.”

Esse é o reflexo perfeito da situação real que vimos no início de
Lucas 15: “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para
ouvi-lo” (v.1,2). Os escribas e fariseus se mantiveram do lado de fora da
celebração. Eles ficaram ressentidos. Estavam ultrajados. Era um
escândalo e uma afronta à dignidade.

O filho mais velho é um emblema perfeito dos fariseus. Ele não tinha
apreço pela graça porque achava que não precisava dela. Como devemos
observar, ele imaginou que tinha de ganhar a aprovação completa do pai
sem se valer de nenhuma graça ou misericórdia. Se ele nunca precisara da



graça nem pensara em pedi-la, não via por que concedê-la a mais alguém.
A verdade é que ele nunca acreditou na graça. Deve ter desistido de

acreditar nesse conceito. Ele provavelmente falou sobre a misericórdia de
Deus e o perdão como se realmente acreditasse nessas virtudes. Na
verdade, porém, ele pensava nessas coisas como favores a serem
concedidos, em vez de bênçãos que podiam ser concedidas livremente. A
ideia de perdão gratuito lhe era repugnante.

Naturalmente, com tal visão da graça, o perdão do pai em relação ao
Pródigo parecia uma forma de favorecimento. O filho rebelde estava
recebendo honras que o filho mais velho e mais fiel nunca recebeu. Foi
um insulto. Ele estava perplexo. Ultrajado. Confuso. Mais do que isso, ele
estava ressentido.

Em um nível absolutamente humano, tal resposta parecia
compreensível. Mas era, de fato, a última prova de que o filho mais velho
não tinha verdadeiro amor por seu pai. Se ele realmente quisesse honrar o
pai, ali estava a perfeita oportunidade. Se ele não se consumisse tanto por
seus interesses, seu prestígio, sua propriedade e seu egoísmo, poderia ter
visto isso. Mas a verdade é que esse filho era secretamente mais rebelde
do que o Pródigo. Ele não foi tão óbvio ao mostrar seus sentimentos ao
pai como foi o irmão, mas nutria o mesmo espírito de rebelião, a mesma
luxúria e a mesma atitude egoísta. Ele fez o possível para manter seu
espírito amargo disfarçado, mas isso só adicionava hipocrisia à lista de
maldades que cometeu contra o pai. Sua recusa em ver o ponto de vista
do pai e se arrepender por seu egoísmo é o que fez sua revolta pior do
que a de seu irmão.

Esse era o estado espiritual dos escribas e fariseus que criticaram
Jesus por andar com pecadores. Era exatamente a obsessão e o fervor
religioso que o sistema deles oferecia. Jesus os comparou a sepulturas de
luxo: brilhantes por fora, mas cheias de morte e podridão por dentro
(Mateus 23:27). Eles eram hipócritas religiosos que ficavam perto da casa
de Deus apenas pelas aparências, mas secretamente gostavam das mesmas



coisas ruins que um ímpio.
 

Mas a verdade é que esse filho
era secretamente mais

rebelde do que o Pródigo.

 
Mesmo todas as atividades dos fariseus eram apenas uma forma de

autopromoção. Eles poderiam achar que estavam ganhando a aprovação
de Deus, mas a verdade é que estavam completamente alienados. Não
tinham desejo sincero de honrá-lo nem interesse vital na alegria do Paraíso
— na verdade, não podiam sequer tolerar a alegria porque era motivada
pelo arrependimento de pecadores, e eles se recusavam a confessar a
própria necessidade de arrependimento. Por isso, repudiavam a alegria e se
ressentiam daqueles que o fizessem.

Conforme Jesus continuava com a parábola e os fariseus começavam
a se identificar com o irmão mais velho, as expressões de desagrado
devem ter começado a aumentar. A lição que o Senhor oferecia desde o
início da parábola estava começando a ficar clara, e agora eles podiam até
ver o que estava acontecendo.



 

CAPÍTULO 10

A revelação do caráter

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.

Lucas 15:29

As pessoas familiarizadas com as parábolas de Jesus saberão que a
história, os personagens e a lição principal da parábola guardam várias
semelhanças com outra muito mais curta, registrada em Mateus 21. Essa
parábola também era sobre dois filhos. Jesus a contou do alto de um de
seus mais dramáticos encontros face a face com a elite religiosa de Israel.

A parábola em Mateus 21 é especialmente notável por seu franco
antagonismo, direcionado exatamente para os altos sacerdotes e anciãos —
os líderes religiosos de maior escalão em Israel, na época. Jesus a contou
no território deles (ou assim eles supunham): nos templos de Jerusalém.
Eram eles que tinham iniciado aquele encontro hostil para confrontá-lo.
Mas ele virou a situação e os colocou na berlinda. Jesus usou a parábola
do Filho Pródigo para ilustrar e desmascarar a hipocrisia dos fariseus.



Depois, ele os forçou a reconhecer com seus próprios lábios que é melhor
uma pessoa abertamente pecadora se arrepender do que alguém que nega
ser pecador esconder seu pecado por trás de uma fachada de hipocrisia
respeitosa.

Aqueles dignitários sacerdotais não estavam (no mínimo)
acostumados a serem inquiridos dessa forma. Mas Jesus não tinha
acabado. Depois da parábola, ele fez uma breve denúncia de toda a
abordagem farisaica da religião. Aqui está, em resumo, o que aconteceu.

O ministério terreno de Jesus já estava chegando ao fim. Um dia
antes, ele tinha purificado o templo pela segunda e última vez (Mateus
21:12-14; cf. João 2:13-18), expulsando os traficantes e cambistas que
estavam lucrando de forma ilícita em cima dos adoradores, e que davam
ao templo uma atmosfera de carnaval. Então, esse grupo de eminentes
autoridades do templo se aproximou dele publicamente, desafiando-o:
“Com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal
autoridade?” (Mateus 21:23). Finalmente, eles forçariam Jesus a dizer
claramente de quem era a autoridade que estava por trás de seus
ensinamentos.

 

Jesus usou a parábola
do filho pródigo para

ilustrar e desmascarar a
hipocrisia dos fariseus.

 
É claro que, a essa altura, eles já sabiam muito bem a resposta de

Jesus à pergunta. Parece que eles estavam procurando um jeito de acusá-lo
de blasfêmia. E se não conseguissem fazê-lo, talvez pudessem encontrar
um modo de constrangê-lo. Por isso, decidiram fazer uma pergunta que
tinham certeza de que o colocaria contra a parede. Se ele alegasse estar
ensinando com a autoridade de Deus, eles o acusariam de blasfêmia. Mas



se ele alegasse qualquer autoridade menor, eles o venceriam com um apelo
à tradição.

Jesus concordou em responder à pergunta deles, mas só se eles
concordassem em primeiro responder a uma pergunta semelhante que ele
tinha a fazer. Sua pergunta era sobre a autoridade por trás do batismo de
João: “De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens?” (Mateus
21:25).

Agora quem estava encurralado eram eles. Como João Batista tinha
sido hostil à hipocrisia institucionalizada dos líderes religiosos de Israel
(Mateus 3:7-11), sua imensa popularidade entre as pessoas comuns era um
problema sério. A maioria das pessoas em Israel acreditava que João era
um grande profeta. Assim, se os líderes do templo abertamente
questionassem a autoridade de João, poderiam esperar uma séria reação.
Mas se afirmassem tal autoridade, seriam condenados por não segui-lo.

João Batista tinha sido decapitado por Herodes havia pelo menos um
ano (Mateus 14:1-11). Isso resolvia um problema para os líderes judeus,
silenciando alguém que eles julgavam um fanático incômodo. Mas isso
também fazia de João um mártir, elevando dramaticamente sua
popularidade por toda Israel. Por isso, os líderes religiosos precisavam
desesperadamente fingir que eram neutros em relação a João Batista.
Embora se opusessem a tudo o que ele defendia, tentavam ficar quietos
para não se comprometerem.

A pergunta de Jesus colocou pressão no ponto certo. Qualquer que
fosse a resposta, eles estariam sujeitos ao desdém das pessoas. Assim, eles
simplesmente se recusaram a responder e, em vez disso, fingiram
ignorância: “Não sabemos” (Mateus 21:27).

Da mesma forma, Jesus se recusou a responder à pergunta deles
sobre a sua autoridade. Mas agora ele tinha outra pergunta. Ele a fez
contando a parábola dos dois filhos:

 
“Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro,



disse: ‘Filho, vá trabalhar hoje na vinha’. E este respondeu: ‘Não
quero!’ Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro
filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: ‘Sim, senhor!’ Mas
não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai?” “O primeiro”,
responderam eles. Jesus lhes disse: “Digo-lhes a verdade: Os
publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no
Reino de Deus.”

Mateus 21:28-31
 
Essa é uma linguagem extremamente dura, afiada. Não deixe passar

despercebida a severidade de Jesus ao ler essa passagem. A maioria das
pessoas naquela época, e hoje também, seriam completamente repelidas
pela rudeza da linguagem de Jesus — assim como por sua atitude áspera
em relação à elite religiosa. Mas as circunstâncias exigiam um alarme tão
estridente.

Note, também, que o simbolismo dos dois filhos naquela parábola é
claro por seu próprio contexto. O filho que inicialmente se rebelou e
depois se arrependeu representa “os publicanos e as prostitutas”, que
vinham a Jesus para serem perdoados. O filho que disse que obedeceria,
porém não o fez é um símbolo da elite religiosa, que fingia fé e obediência,
mas constituía o pior tipo de rebeldia e descrença.

Os paralelos próximos entre essa parábola e a do Filho Pródigo são
óbvios demais para não serem percebidos. O simbolismo dos dois filhos é
exatamente o mesmo nas duas parábolas. Na verdade, a história de
Mateus 21 é praticamente a mesma da parábola do Filho Pródigo, tirando
todo o enfeite e os ricos detalhes da narrativa. Jesus está dizendo
essencialmente a mesma coisa. Está mostrando a mesma tolice de pensar
que hipócritas como os escribas e fariseus mereciam a aprovação de Deus.

 

A parábola se resume a isso:



é uma chamada urgente a
um despertar por

parte dos escribas, fariseus,
sacerdotes e de qualquer

outra pessoa religiosa que
seja hipócrita e moralista.

 
No final, ele disse, publicanos e prostitutas que se arrependerem

entrarão no reino dos céus, mas os fariseus mais diligentemente religiosos
não entrarão — a menos que se arrependam da mesma forma e
reconheçam sua total dependência da divina graça e virtude de Deus em
vez de suas próprias boas obras e seu moralismo.

Essa, como já vimos, também é a mensagem da parábola do Filho
Pródigo. Ao fim de todos os detalhes coloridos, das guinadas chocantes da
história, das características de interesse humano e até mesmo da pungência
da redenção do Pródigo, a parábola se resume a isto: é uma chamada
urgente a um despertar por parte dos escribas, fariseus, sacerdotes e de
qualquer outra pessoa religiosa que seja hipócrita e moralista.

Quais são as características de tais pessoas? Várias delas são evidentes
no irmão mais velho do Filho Pródigo, quando ele reage ao pai com toda a
raiva.

A animosidade

Vamos pegar a cena bem onde estávamos no fim do capítulo anterior. O
irmão mais velho, voltando tarde para casa, chega para encontrar uma
comemoração como ele nunca vira. Ele acabou de ouvir de um servo que
seu irmão mais novo voltou para casa, que o pai já perdoou o Pródigo e o
recebeu com alegria, e que matou o novilho gordo para um megabanquete
para comemorar a redenção do garoto. Como vimos no capítulo anterior,
o irmão mais velho pediu, mas não recebeu explicação para nenhum



desses fatos. Ele não estava buscando mais informações. Já tinha ouvido o
bastante. “O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar” (Lucas
15:28).

Sua ira aqui nos dá um bom insight de seu verdadeiro caráter. Nos
revela o que ele tinha dentro dele o tempo todo. Esse filho pode ter
trabalhado duro para manter uma fachada respeitável, mas por dentro era
cheio de amargura que já tinha atingido o ponto de ebulição e estava
pronta para, com a menor provocação, explodir em absoluta fúria.

O que, de verdade, o filho mais velho tinha para estar tão indignado?
A alegria de seu pai pelo arrependimento e retorno do filho mais novo não
era nenhum insulto a ele. Não era como se o pai agora desprezasse o
primogênito só porque tinha perdoado o mais novo. Ao expressar seu
grande amor pelo Pródigo e sua alegria pelo retorno do rapaz, o pai não
estava dizendo nada negativo sobre o mais velho. Amor de pai não é
dividido em quantidades finitas, de modo que qualquer amor especial que
ele mostrasse a um filho automaticamente diminuísse seus sentimentos
pelo outro. Ele certamente podia se alegrar com o retorno de um filho
sem que isso fosse percebido como uma descortesia pelo filho que não
tinha partido.

Mas como vimos no capítulo anterior, existem muitas evidências
claras na narrativa para sugerir que esse filho era tão rebelde, a seu modo,
quanto o Pródigo tinha sido do alto de sua tolice. Seu comportamento era
diferente do de seu irmão, mas seu coração estava cheio das mesmas
luxúrias e desejos. Já vimos uma expressão clara da rebeldia desse filho em
sua hesitação e desconfiança quando chegou e descobriu a comemoração.
E agora seu espírito secreto de rebeldia é confirmado sem deixar dúvidas
por sua recusa petulante em participar da grande alegria de seu pai.

 

A essa altura, os fariseus
deviam estar atentos à realidade



de que, na imagem de Jesus,
o irmão mais velho era um espelho

no qual eles podiam se ver.

 
A essa altura, os fariseus deviam estar atentos à realidade de que, na

imagem de Jesus, o irmão mais velho era um espelho no qual eles podiam
se ver. Se eles ainda não tinham entendido, a frase “encheu-se de ira, e
não quis entrar” certamente deve ter dado a dica.

Lembre-se, o que disparou essas parábolas foi a reclamação dos
escribas e fariseus de que Jesus “recebe pecadores e come com eles”.
Tudo desde essa frase (v. 2) até: “O filho mais velho encheu-se de ira, e
não quis entrar” (v. 28) foi crescendo sem parar até esse ponto, e a
natureza pecaminosa da atitude dos fariseus estava prestes a ser
desmascarada.

A alegria permeia o restante de Lucas 15. O pastor que encontrou
sua ovelha estava tão contente que deu uma festa para todos os seus
“amigos e vizinhos” (v. 6). A mulher que procurou a moeda perdida até
encontrá-la não pôde conter sua alegria, então ela também reuniu suas
“amigas e vizinhas” (v. 9). Agora, o grato pai do Filho Pródigo estava
transbordando tanto de alegria por ter recuperado o filho que promoveu a
comemoração mais grandiosa possível e convidou a cidade toda. Por essa
razão, não há dúvidas de que a alegria irreprimível de encontrar o que foi
perdido é o tema recorrente de todo este capítulo.

Em todas as três parábolas, só uma pessoa recusou o convite para se
regozijar: esse irado irmão mais velho. Sua rabugice é ainda mais notável
pelo modo como sobressai duramente contra tanta alegria.

A questão deveria estar bem clara: como essas três parábolas eram
lições sobre o deleite do próprio Deus com a salvação dos pecadores, e
como as comemorações eram um símbolo do banquete dos redimidos que
participam na alegria do céu, então a pessoa que fica com raiva, do lado



de fora do banquete, e se recusa a entrar deve encarar a realidade de que
se excluiu completamente do reino de Deus. Em outras palavras, quando
o filho primogênito cruzou os braços, defendeu sua posição e se recusou a
entrar na comemoração de seu pai, essa foi uma ilustração do que o
próprio Jesus deixou claro no fim da parábola dos dois filhos em Mateus
21, quando se voltou para os líderes religiosos e disse: “Os publicanos e as
prostitutas estão entrando antes de vocês no Reino de Deus” (Mateus
21:31).

 

A pessoa que fica com raiva,
do lado de fora do banquete,

e se recusa a entrar deve
encarar a realidade de que se

excluiu completamente
do reino de Deus.

 
O irmão do Pródigo nos fornece uma descrição vívida de como os

fariseus viam as coisas. Ele ilustra por que eles eram tão soberbos e
odiosos ao lidar com os outros. Eles desdenhavam da ideia de que a graça
divina era suficiente para salvar os pecadores. Eles se ressentiam da
misericórdia do perdão imediato. Eles zombavam do ensinamento de Jesus
de que os pecadores podiam ser justificados pela fé e instantaneamente
reconciliados com o pai celestial.

A maioria dos fariseus tinha trabalhado a vida toda para ser
respeitável e se manter nas boas graças de Deus. No entanto, alguns dos
pecadores mais devassos naquela cultura (publicanos, prostitutas e pessoas
possuídas pelo demônio) tinham encontrado perdão instantâneo e
comunhão total com Cristo. Ele os perdoava no momento em que eles
começavam a expressar seu arrependimento. Mas os fariseus nem ao
menos foram chamados para supervisionar as preparações para o
banquete comemorativo. Isso não era justo. Não era imparcial. Esse não



era o tipo de messias que eles tinham pedido.
Agora, vamos reconhecer o único ponto de verdade na perspectiva

dos fariseus. É claro que pecadores não merecem perdão e vida eterna. O
Filho Pródigo não merecia todo o favorecimento que seu pai lhe
demonstrou. Isso era absolutamente verdadeiro, e nenhum pecador
perdoado nem o Filho Pródigo restaurado algum dia alegaria o contrário.

 

Mas o maior erro dos fariseus
estava em sua crença de

que eles mereciam  
o favorecimento de Deus.

 
Mas o maior erro dos fariseus estava em sua crença de que eles

mereciam o favor de Deus.
O irmão mais velho estava prestes a dar voz a esse exato sentimento,

e qualquer fariseu disposto a ser honesto consigo teria de reconhecer
completa empatia com essa perspectiva orgulhosa:

 
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 teu filho, que esbanjou os teus
bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele!
 

Lucas 15:29,30. Olharemos mais cuidadosamente essa passagem
antes do fim deste capítulo, mas, por ora, pense no problema mais
evidente da perspectiva do filho mais velho: ao desprezar a graça do pai,
ele estava se condenando. Quer estivesse disposto a admitir isso ou não, o
irmão mais velho precisava do perdão e da misericórdia do pai tanto
quanto o Pródigo. Em vez de se ressentir da bondade do pai com seu



irmão, esse filho deveria ter sido o mais ávido participante da
comemoração porque ele também estava precisando desesperadamente
desse tipo de misericórdia. Se ele simplesmente tivesse uma compreensão
honesta da maldade do próprio coração, teria se agarrado à misericórdia
do pai como a maior razão de todas para se regozijar.

Exatamente as mesmas verdades governam o reino espiritual. Além
da graça de Deus, ninguém tem poder para fazer nada além de pecar.
Assim, aqueles que desdenham do conceito da graça maravilhosa apenas
se condenam. Suas obras podem parecer boas em um nível superficial.
Eles podem ser muito impressionantes de uma perspectiva meramente
humana.

Mas a Escritura é clara: todas as obras humanas, feitos religiosos e
atos virtuosos realizados com a intenção de ganhar a aprovação de Deus
nada mais são do que trapos imundos diante de Deus (Isaías 64:6). Estão
manchados por motivações impuras. São feitos com um desejo de
autoenaltecimento, em vez de terem como objetivo a glória de Deus.
Assim eles alimentam orgulho pecaminoso e criam hipocrisia. Obras
religiosas sem a graça são imperfeitas sob todas as medidas, e, por isso,
completamente abomináveis diante de Deus, que não pode tolerar
nenhum padrão abaixo de sua própria perfeição absoluta.

 

O pai foi tão terno e gracioso
com o filho mais velho quanto

tinha sido com o Pródigo.

 
Isso significa que a graça é a única esperança para qualquer pecador.

Essa parábola é sobre isso, e é isso que simboliza o perdão do Filho
Pródigo. Aqueles que se arrependem e se voltam para Cristo estão
totalmente perdoados e imediatamente cobertos com a veste da própria
virtude do Salvador. Assim, eles descobrem o padrão impossível que Deus



exige — não pelas obras, mas por meio do que Cristo faz em nome deles.
É assim que Deus justifica os ímpios (Romanos 3:26).

E é por isso que a mesma atitude soberba e raivosa dos fariseus que
os fez se ressentirem da graça de Cristo em relação aos pecadores selou
sua própria destruição.

A inimizade em relação ao pai

O pai e seu filho primogênito nessa parábola são um estudo de contrastes.
O pai é bom e misericordioso e se regozija quando seu filho mais novo se
arrepende. O irmão mais velho é egoísta e cruel, e fica com raiva da
bondade demonstrada pelo pai com seu irmão necessitado. É uma
demonstração triste de exasperação infantil, digna de uma reprovação.

Mas o pai fez uma proposta ao filho mais velho tão terna e graciosa
quanto a misericórdia que tinha demonstrado ao Pródigo. Quando soube
que seu filho mais velho estava do lado de fora, se recusando a entrar, o
pai percebeu, é claro, que era uma expressão de rebelião raivosa por parte
do primogênito. Tendo aguentado a dor da rebelião do Pródigo e mal
tendo começado a sentir o gostinho da alegria de seu retorno e
arrependimento, o pai agora tinha de lidar com um segundo filho rebelde.

A rebelião há muito suprimida sob a hipocrisia do filho agora tinha
aparecido. O pai com certeza sabia o tempo todo da inimizade maldita
escondida no coração do filho. (Seria impossível para um filho manter esse
nível de desafeto totalmente escondido do pai.) Mas esse desprezo pelo pai
agora tinha chegado à superfície como um gesto de pura insolência.

Ainda assim, em vez de repreender o filho (ou pior), o pai lidou
gentilmente com ele: “Então seu pai saiu e insistiu com ele” (Lucas 15:28).
Ele, na verdade, saiu da comemoração e foi lá fora, onde o filho mais
velho estava fazendo birra. É difícil conceber qualquer outra coisa que
possa ter feito o pai sair de uma ocasião tão feliz voluntariamente para se



sujeitar a um desgosto dessa magnitude. Mas ele era um homem bondoso
e amava ambos os filhos. Então, começou a rogar ao filho mais velho,
insistindo para que deixasse de lado a amargura, entrasse e se juntasse à
comemoração.

 

Aqui está mais uma imagem
de Deus — em Cristo — como

aquele que faz a primeira
proposta de paz ao pecador.

 
Aqui está mais uma imagem de Deus — em Cristo — como aquele

que faz a primeira proposta de paz ao pecador. É ele (sempre) quem
busca e toma a iniciativa. Embora, naquela cultura, o pai ainda tivesse
todo o direito de mandar no filho, e o filho tivesse o dever de obedecer,
esse pai não queria uma submissão de má vontade. Isso ele já tinha tido
demais desse filho. Assim, em vez de dar uma ordem ao filho mais velho,
ele insistiu com paixão.

Isso, a propósito, teria sido quase tão surpreendente para os ouvintes
de Jesus quanto a ternura que o pai demonstrou antes ao Pródigo. Pais
naquela cultura não insistiam. Eles não precisavam; eles exerciam
autoridade. E em um caso como esse, no qual o pai estava sendo
pessoalmente insultado pela recusa do próprio primogênito a participar de
um banquete comemorativo em sua casa, ninguém naquela cultura teria
ficado surpreso se o pai tivesse levado o garoto para dentro e lhe dado
uma surra em público por sua insolência. No mínimo, ele poderia ter
trancafiado o filho em um cômodo até que pudesse cuidar do problema
que tinha criado.

Em vez disso, o pai insultado saiu da própria comemoração para
implorar que o garoto mais velho deixasse de lado sua atitude abjeta. Com
nada além de misericórdia, ele foi atrás do garoto da mesma forma como



tinha ido atrás do Filho Pródigo que retornava.
Mas a reação desse filho foi notavelmente diferente, e revela ainda

mais quão arraigado era seu ressentimento em relação ao pai. Cansado e
com raiva, ele rasgou o véu de sua própria hipocrisia e descarregou sua
amargura com um linguajar e um tom claramente agressivos. Ele estava
irado, e não se importava com quem soubesse. Veja os versículos 29 e 30
de novo:

 
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
teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o
novilho gordo para ele!”

 
Com a primeira palavra, “Olha!”, veio à tona a profunda inimizade e

o desrespeito em relação ao pai que aquele rapaz tinha tentado a vida toda
esconder dos olhos do público. Naquela época, assim como hoje, um filho
se dirigir a seu pai assim era um sinal de desprezo, e a malícia em seu tom
é impossível de esconder, mesmo na versão impressa: “Olha! todos esses anos
tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço” (grifos do autor).

Mesmo quando o Pródigo ainda estava na região distante, quando
começou a imaginar como voltaria e pediria para virar empregado,
planejou e ensaiou como se dirigir a seu pai com todo o respeito e afeição.
Na verdade, as primeiras palavras das declarações dos dois filhos lado a
lado formam um tremendo contraste. O rebelde fala com humildade e um
grande apreço pelo pai: “Pai, pequei...” (v. 18). O filho supostamente bom
e respeitoso fala com pura arrogância e desrespeito: “Olha! todos esses
anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço” (v. 29).

O texto grego é ainda mais revelador. O irmão mais velho usa a
palavra doulos para descrever seu papel. Literalmente significa: “Por todos



esses anos tenho sido seu escravo.” Essa é uma mentalidade tipicamente
legalista. Ele estava admitindo que tudo o que já tinha feito pelo pai foi
sob obrigação, não de bom grado. Seu serviço ao pai tinha sido
equivalente à escravidão na cabeça dele. Sua vida em casa não era nada
além de um deleite. Ele não sentia felicidade própria e, assim, não estava
nem um pouco interessado em participar da alegria do pai.

Por que, então, o irmão mais velho ficou na função todos aqueles
anos? Se o seu serviço ao pai era uma coisa tão odiosa para ele, por que
simplesmente não foi embora como o filho mais novo fez? A resposta é
fácil, se você pensar um pouco. Ele era o primogênito. Ele ia ganhar uma
porção dupla do legado do pai, incluindo a parte melhor e maior da terra.
Ele não ia abandonar isso tudo por um pagamento em dinheiro como seu
tolo irmão mais novo fez. Mas sua atitude era a mesma que tinha sido a
do Pródigo no começo — talvez até pior. Ele também desejava que seu
pai estivesse morto para que pudesse seguir adiante com sua vida.

No fim das contas, o filho primogênito estava no mesmo pé em que
o filho mais novo tinha começado. Ele queria o que considerava seu por
direito, em seus termos, para que pudesse viver como lhe aprouvesse. Ele
só tinha um jeito diferente de chegar a seu objetivo de longo prazo. Ele
não tinha a coragem de seu irmão mais novo. Não tinha a iniciativa de
fugir. Era muito mais fácil para ele simplesmente esperar até o pai morrer,
e então teria o que queria.

A audácia

A autoavaliação do filho mais velho é um dos aspectos mais reveladores
de suas palavras. Veja como ele expressa a típica autoimagem hiper-inflada
de um hipócrita religioso: “... nunca desobedeci às tuas ordens” (v. 29). Ele
parece o jovem rico que ouviu o resumo de Jesus dos Dez Mandamentos
e depois alegremente respondeu: “A tudo isso tenho obedecido. O que me



falta ainda?” (Mateus 19:20).
O que é isso em relação à hipocrisia que alimenta o orgulho? Você

pode pensar que uma pessoa hipócrita poderia se beneficiar de um pouco
de humildade para equilibrar as coisas. Afinal de contas, de todas as
pessoas, ele sabe que o que finge ser não corresponde à realidade de quem
ele realmente é. Por que as pessoas assim são invariavelmente orgulhosas
também?

A resposta óbvia é que eles são tão bons em mentir para si quanto
são em enganar os outros. Assim, eles se enganam o tempo todo. Como o
hipócrita finge ser bom, está sob a ilusão de que na verdade fez o bem e,
assim, acha que é bom. Tendo feito todas as suas “boas obras” só para se
beneficiar, ele naturalmente se sente satisfeito. Enterra o mais fundo
possível a verdade de quem é, sufoca sua consciência e não encontra
nenhuma dificuldade para manter a ilusão em sua própria mente de que
nunca negligenciou um só mandamento.

Parece que sempre ouvimos isso de pessoas assim hoje em dia. Nessa
era em que consciências maculadas são produzidas em massa pela
educação pública, já vimos duas ou três gerações chegarem à idade adulta
tendo sido doutrinadas com o tipo de autoestima que deliberadamente lhes
ensina a acreditar que nunca estão erradas. Muitas celebridades no mundo
do entretenimento têm essa convicção. A maior parte delas, hoje em dia,
não é nem de perto tão sofisticada ou externamente decente quanto os
fariseus, mas essas pessoas igualmente convencidas de que, se houver
qualquer coisa errada com suas vidas, deve ser culpa de alguém. Eu vi um
pedófilo e serial killer condenado sendo entrevistado em sua cela na prisão
pelo telejornal noturno. Perguntado sobre por que decidira conceder uma
entrevista, ele disse: “Quero que as pessoas saibam que não sou um vilão.”

Corações pecaminosos têm uma capacidade fantástica para se
enganar, e você vê essa dinâmica em ação na audácia desse filho mais
velho. Ele estava totalmente convencido de que merecia tudo que o pai
tinha dado ao filho que admitiu que não merecia nada.



Ironicamente, mesmo quando estava fazendo esse protesto, o filho
mais velho estava demonstrando com seus atos que não tinha nenhum
amor pelo pai, nenhum interesse no amor do pai por seu irmão mais novo,
nenhum desejo de participar da alegria de seu pai — e nenhuma alegria
própria com nada. Ele disse que se sentia como um escravo em sua casa.
Ele tinha guardado muito ressentimento em seu coração contra seu pai.
Seu coração estava infeliz. Ele estava tão alienado do pai quanto o Pródigo
já tinha estado. Como alguém tão infeliz poderia honestamente insistir que
era perfeito e não precisava se arrepender? Assim é a enganação do
pecado.

 

O filho mais velho estava
demonstrando, com seus atos,

que não tinha nenhum amor pelo pai,
nenhum interesse no amor do pai
por seu irmão mais novo, nenhum

desejo de participar da alegria de seu pai
— enenhuma alegria própria com nada.

 
Mas ele ainda não tinha acabado. Depois, ele se comparou ao pai e,

naturalmente, a seus olhos, o pai deixava muito a desejar: “Mas tu nunca
me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos” (v. 29).
Em outras palavras, “Seu outro filho chega em casa depois de lhe causar
desgraça pública, e você lhe dá vitela de primeira além de uma festa com
todo o vilarejo. Eu trabalho como um escravo para você por anos, e você
não me deu nem carne de cabra suficiente para um pequeno festejo com
alguns dos meus amigos mais próximos.”

Isso não era verdade. Lembre-se: o pai tinha dado ao filho mais velho
direitos totais a tudo quanto ele possuía. Essa falsa acusação é mil vezes
mais maligna do que a insistência do filho mais velho de que não tinha
nada por que pedir perdão ao pai. Agora ele estava, na verdade, sugerindo



que o pai deveria buscar o seu perdão.
O modo como o primogênito descreveu o que ele achava que seu pai

deveria ter feito por ele pode dar mais uma pista sobre sua alienação.
Note que, se o pai tivesse lhe oferecido um bode, seu desejo teria sido o
de usá-lo para “festejar com os meus amigos”. A honra que ele imaginava
— e insistia que merecia — era o privilégio de festejar com seus amigos.

A ideia do irmão mais velho da festa ideal não incluiria seu irmão, seu
pai nem os amigos e vizinhos. Ele estava vivendo em um mundo
totalmente diferente. Ele tinha um grupo de amigos totalmente diferente.
Ele podia ainda estar dormindo em casa, mas seu círculo de
relacionamentos era um grupo fechado que excluía seu pai, seu irmão e o
círculo mais amplo dos relacionamentos da família. Em vez disso, ele
buscou fraternidade e companhia com pessoas que compartilhavam seus
valores, e isso definitivamente excluía o pai. (A propósito, até mesmo essa
característica do irmão mais velho espelha a atitude dos fariseus, que
excluíam de seu círculo de fraternidade todos aqueles que não
concordavam com eles.)

O que vemos aqui é um jovem raivoso, ressentido, invejoso,
impenitente e ganancioso. Aquela não era apenas uma reação negativa ao
choque inesperado dos eventos do dia; era o verdadeiro caráter do irmão
mais velho aflorando.

A hostilidade

Em seguida, esse filho amargurado voltou sua aspereza contra o Pródigo
que retornara: “Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou
os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele!” (v. 30).
Esse, é claro, foi mais um golpe no caráter, na integridade e na justiça do
pai. Ele ainda estava insinuando que o pai tinha sido terrivelmente injusto.

Mas o que é mais notável sobre essa frase é a completa falta de



consideração pelo irmão. Na verdade, ele recusou a se referir a ele como
“meu irmão”. Em vez disso, ele o chamou “esse teu filho”; em seguida, de
propósito, trouxe à tona os pecados do Pródigo, mesmo sabendo bem que
o pai já tinha declarado esses pecados perdoados.

Ao que parece, ele resgatou os pecados mais ofensivos e os colocou
sobre a mesa primeiro. Ele estava listando pecados pelos quais, sob os
princípios mosaicos da justiça, a morte era uma punição justa (cf.
Deuteronômio 21:18-21). Era seu jeito sutil de salientar que o Filho
Pródigo deveria estar morto e que ele estaria mais feliz se isso tivesse
acontecido. Era um ataque frio e maléfico a um filho que ele sabia que o
pai amava — antes de o filho mais velho ao menos mostrar a cortesia de
cumprimentar seu irmão e lhe dar a oportunidade de expressar seu
arrependimento pessoalmente.

Era um ataque ao irmão mais novo. Lembre-se de que o filho mais
velho tinha ficado contente de ver o irmão rebelde exigir sua parte da
herança antes da hora e sair de casa. Ele pode não ter sido cúmplice da
rebelião do Pródigo, mas também não tinha sido nenhum tipo de boa
influência para ele.

O filho primogênito deveria ter sido um exemplo para seu irmão
mais novo. E, de fato, talvez tenha sido. Pode ser que o Filho Pródigo
tenha aprendido desrespeito com seu irmão mais velho — mas sem o
freio que vem com a maturidade, ele não aprendeu quando parar e levou
sua rebelião a um caminho que quase acabou em sua destruição.

Não existe uma pitada de dor em nenhuma dessas coisas nos
lamentos do filho mais velho. Ele estava preocupado apenas consigo, com
seus desejos, seu status e seu amor por si mesmo. Ele parecia estar
sugerindo que teria ficado muito mais feliz se o seu irmão realmente
tivesse morrido na região distante.

A indiferença



Mesmo que pareça que o pai sabia o tempo todo que o coração do filho
mais velho não era justo, tamanha rebelião fria deve tê-lo surpreendido
um pouco. Era uma mudança brusca do estilo passivo-agressivo que o
rapaz tinha dominado.

Mesmo em meio àquele ataque verbal, o pai respondeu com ternura.
Ele lhe disse: “Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é
seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos,
porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado”
(Lucas 15:31-32).

Oito vezes nessa passagem, o texto grego usa a palavra huios, a
palavra formal para “filho”. Aqui, no entanto, o pai diz teknon, que
significa “meu filho”. O tom do pai era claramente cheio de dor e agonia
misturados com amor e misericórdia. Ele ainda estava usando os termos
mais carinhosos e implorando de modo gentil.

Lembre-se de que esse filho tinha se dirigido ao pai sem nenhum
título, nenhum nome, nenhuma afeição e nenhum respeito: “Olha! todos
esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço.” Ele tinha
atacado a virtude, a integridade, a justiça e a honra do pai. O filho mais
velho estava cheio de exigências, mas desprovido de qualquer
compreensão. O pai, ao contrário (embora tivesse a autoridade para
mandar), não fez mais do que insistir com gentileza. Às vezes, é mais fácil
ser paciente com pródigos do que com hipócritas. Como pastor, eu penso
muito nisso. Ex-pecadores arrependidos que se converteram maravilhosa e
completamente são uma verdadeira alegria. Eles tendem a ser
entusiasmados, ansiosos para aprender, cheios de gratidão, e zelosos
quanto a trazer os outros para Cristo. As pessoas que tendem a causar
mais dor em seus pastores sempre parecem ser as que cresceram na igreja
e aprenderam cedo a ser hipócritas. Os que reclamam, os críticos e os
mesquinhos costumam surgir desse grupo. De vez em quando, é
necessária uma medida extra de graça para responder a essas pessoas. É



notável que o único fariseu referido em todos os evangelhos que se tornou
um seguidor de Cristo foi Nicodemos (João 19:39).

 

Às vezes, é mais fácil ser
paciente com pródigos
do que com hipócritas.

 
O pai fez isso. Ele sabia que o filho estava distante e infeliz, e em vez

de repreendê-lo por sua atitude ácida, ele simplesmente reafirmou seu
amor e afeto pelo primogênito e lembrou as riquezas que já lhe
pertenciam. Se ele queria um relacionamento com o pai, era só pedir. Se
ele tinha quaisquer necessidades, os recursos já eram dele: “... tudo o que
tenho é seu” (v. 31). Essa era a questão, e sempre fora. Esse filho tinha
direitos usufrutuários totais na propriedade. Sua herança — que incluía o
que o pai tinha — já estava disponível para ele usar como quisesse.

Não existe nenhum sinal de que o filho mais velho respondeu à
insistência gentil de seu pai. Ao que parece, seu coração continuava frio
como pedra.

Então o pai insistiu pela última vez, e era uma completa reiteração do
tema principal que domina todo o texto de Lucas 15: “Mas nós tínhamos
que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava
morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado” (v. 32).

No que concernia ao pai, a comemoração era perfeitamente cabida e
natural. Seu filho perdido tinha retornado uma pessoa diferente. Era como
receber alguém de volta dos mortos. Eles tinham que celebrar isso. Não
havia alternativa: “... nós tínhamos que celebrar...”. Teria sido errado não
celebrar.

A implicação implícita deveria ter tocado o coração do filho mais
velho: “Nós celebraremos por você também, se vier.”

A perspectiva do pai era exatamente oposta à do irmão mais velho.



Você reparou nisso? Enquanto o filho agia como se fosse ficar mais feliz
se seu irmão estivesse morto, o pai, que havia muito tempo tomado o
Pródigo como morto e sentido o devido pesar por muitos dias com o
coração partido, ficou extasiado ao tê-lo de volta vivo. Ele não conseguia
entender a atitude do filho mais velho porque, francamente, não fazia
sentido.

A luta espiritual

Essa última cena do drama de Jesus é bem surreal. A conversa entre um
pai amoroso e um filho afastado é colocada sobre uma comemoração que
representa a alegria suprema dos céus. Os contrastes são chocantes. Lá
dentro está ocorrendo uma celebração vibrante, com música, dança, um
banquete e um filho amado e redimido.

Mas lá fora, no escuro da noite, uma luta espiritual está sendo
travada. Enquanto todo mundo do vilarejo está lá dentro, homenageando
o pai, o próprio filho o tinha arrastado para fora para cobri-lo de
desprezo. O irmão mais velho, do ódio de sua amargura, tinha acabado de
atacar a virtude, a integridade e o caráter de seu pai amoroso. Era como
se todo o pensamento amargurado que ele já tinha guardado em seu
coração por todos esses anos de repente explodisse. Sua máscara estava
caída. Seu disfarce estava destruído.

No entanto, o pai reagiu, como sempre, com graça, misericórdia,
ternura, compaixão e amor rico e puro. A bola agora estava no campo do
filho mais velho. Como ele responderia?

Foi aí que Jesus terminou a parábola: do lado de fora da
comemoração, sem uma resolução satisfatória para a história. A insistência
do pai com o irmão mais velho ficou no ar, e a parábola acabou com um
apelo terno pelo arrependimento.

Isso é porque toda a parábola foi contada, para início de conversa,



para fazer destacar a súplica. Era, na verdade, o apelo do próprio Jesus
aos fariseus e a todos os outros que pensam que são verdadeiramente
dignos da graça e do favor divinos.

Se você, caro leitor, é uma pessoa que pensa que sua bondade será
suficiente para se apresentar bem aos olhos de Deus, essa súplica também
pode servir.



 

PARTE V: EPÍLOGO

 

E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida.
 

João 11:53



 

CAPÍTULO 11

Um final chocante

“Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão
e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida,

estava perdido e foi achado”
Lucas 15:32

Com essas palavras termina a parábola do Filho Pródigo, porém ao feitio
de um arranjo musical sem um final. Sem mais palavras, Jesus
simplesmente partiu da via pública onde estava ensinando. Ele foi para um
contexto mais privado com seus discípulos, onde começou uma nova
parábola. A narrativa mostra essa mudança em Lucas 16:1: “Jesus disse
aos seus discípulos: ‘O administrador de um homem rico...’.”

É surpreendente. O fim é o principal em todas as histórias.
Esperamos ansiosos pelo final. É tão vital que alguns leitores não resistem
ao fim para ver como o enredo se encerra antes de ler a história toda.
Mas esta narrativa nos deixa no ar. Na verdade, a parábola do Filho
Pródigo termina tão de repente que um crítico literário com pouco
conhecimento das Escrituras poderia sugerir que o que temos aqui seja
apenas um fragmento de uma história não terminada pelo autor. Ou seria



mais provável que o fim estivesse escrito, mas de alguma forma separado
do manuscrito original e perdido para sempre? Deve haver um fim para
essa história, certo?

Mas a rapidez do final não nos deixa sem conclusão; ela é a
conclusão. Esse é o último sopro em uma longa série de choques que
foram construídos enquanto Jesus contava a história. De todas as voltas
surpreendentes que uma história pode dar, essa é a surpresa culminante:
Jesus molda a conclusão e simplesmente sai sem resolver a tensão entre o
pai e o filho. Mas não há fragmentos perdidos. Ele deixou a história não
terminada e o dilema não resolvido de propósito. É para que esperássemos
uma punição ou uma frase final.

Com certeza, as pessoas que estavam ouvindo Jesus ficaram atônitas
enquanto Jesus se afastava. Eles devem ter se perguntado a mesma coisa
que está na ponta da língua quando lemos isso hoje: O que aconteceu? Como o
filho mais velho respondeu? Qual o fim da história? Os fariseus queriam saber,
pois o filho mais velho os representava, com certeza.

É fácil imaginar que os convidados na história estavam ansiosos para
ouvir como tudo terminou. Eles ainda estavam por dentro da celebração,
esperando o pai voltar para dentro. Quando ele saiu da festa
abruptamente, as pessoas concluíram que algo sério iria acontecer. Em
uma situação real, começariam os comentários de que o filho mais velho
estava lá, muito chateado porque as pessoas estavam comemorando algo
tão absurdo quanto o perdão imediato, incondicional e completo do filho
que se comportou tão mal. Todos poderiam querer analisar a expressão do
pai quando ele voltou para dentro para tentar detectar alguma pista do que
aconteceu. Essa é a nossa reação, como ouvintes da história de Jesus.

 

O fim repentino é proposital.

 



Mas apesar de toda a expectativa, Jesus se foi, deixando a história
sem um final.

A propósito, Kenneth E. Bailey, um comentarista presbiteriano
fluente em árabe e especialista em literatura do Oriente Médio (ele passou
quarenta anos vivendo e ensinando o Novo Testamento no Egito, no
Líbano, em Jerusalém e no Chipre) fornece uma análise do estilo literário
da história do Filho Pródigo.1 A estrutura da parábola explica por que
Jesus não a terminou. Bailey demonstra que ela se divide naturalmente em
duas partes iguais, e cada parte é sistematicamente estruturada em um
modelo de espelho (ABCD – DCBA) chamado quiasma. É um tipo de
paralelismo que parece poético, mas é um artífice da prosa no Oriente
Médio para facilitar a história contada.

A primeira metade — onde o foco é sobre o filho mais jovem —
possui oito estrofes, e nesse caso, o paralelo descreve o progresso do
pródigo da ida ao retorno:

 
Então ele disse: “Um homem tinha dois filhos.
 
A. Morte — O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte da
herança.’ Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
 

B. Tudo está perdido — 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.

 
C. Rejeição — 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.



 
D. O Problema — Caindo em si, ele disse: ‘Quantos
empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui,
morrendo de fome!
 
D. A Solução — 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.’ A seguir, levantou-se e foi para seu pai.

 
C. Aceitação — Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de
compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou.

 
B. Tudo está restaurado — O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o
céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.’ 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.

 
A. Ressurreição — Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma
festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava
perdido e foi achado.’ E começaram a festejar o seu regresso.
 
A segunda parte foca no filho mais velho e progride em um modelo

similar. Mas termina abruptamente depois da sétima estrofe:
 
A. Ele se distancia — 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.
 

B. Seu irmão; paz (um banquete); raiva — 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.

 
C. Amor difícil — Então seu pai saiu e insistiu com ele.

 
D. Minhas ações, meus pagamentos — 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.
 
D. As ações dele, seus pagamentos — Mas quando
volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as
prostitutas, matas o novilho gordo para ele!’

 
C. Amor difícil — Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre
comigo, e tudo o que tenho é seu.

 
B. Seu irmão; seguro (um banquete); alegria! — Mas nós
tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele
estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.’”

 
A. O fim que falta.
 
O fim da parábola é deliberadamente assimétrico, como se colocasse

um estresse extra na ausência de uma conclusão. O fim simplesmente não
está lá.

Nós deveríamos perceber isso. Já que a história para abruptamente com
um apelo, todo ouvinte deveria levar aquele pedido ao coração, meditar
sobre ele, incorporá-lo e ver como seria razoável abraçar a alegria do pai
na salvação dos pecadores. E ninguém precisava mais desse tipo de



autoavaliação do que os escribas legalistas e fariseus a quem Jesus contou
a história. A parábola foi um convite primeiramente para eles
abandonarem o orgulho e o moralismo e se reconciliarem com o modo de
salvação de Deus. Contudo, além disso, o mesmo princípio se aplica a
todos também — a pecadores como o Filho Pródigo; a hipócritas, como o
filho mais velho; e a muitos tipos de pessoas por aí. Assim, todos os que
ouvem a história escrevem seus finais de acordo com a maneira como
reagem à gentileza de Deus para com os pecadores.

 

Todos os que ouvem a história
escrevem seus finais de acordo
com a maneira como reagem

à gentileza de Deus para
com os pecadores.

 
É um modo inteligente de terminar a história. Dá vontade de

escrever o final que queríamos ver. Todos cujo coração não está
endurecido pelo ressentimento moralista devem aprender na parábola algo
sobre a glória da graça de Cristo em Deus — especialmente seu amor
perdoador e a aceitação de bom grado de pecadores arrependidos. A
pessoa que pega um pouquinho dessa verdade com certeza gostaria de
escrever algo bom como:

 
Assim, o filho mais velho se ajoelhou diante do pai, dizendo:
“Eu me arrependo por minha amargura, falta de amor no
coração, serviço hipócrita e meu moralismo. Perdoe-me, pai.
Faça de mim um filho verdadeiro e leve-me para o banquete.”
O pai, então, abraça seu primogênito em lágrimas, beijos de
gratidão, leva-o para dentro e senta-o com o irmão em lugares
de honra. Todos se regozijam juntos, e o nível de alegria dobra.



Ninguém que estava lá jamais esqueceu aquela noite.
 
Esse seria o final perfeito. Mas não posso escrever o fim por

ninguém mais — incluindo os escribas e fariseus. Eles escreveram seus
próprios finais, e não era nada parecido com esse.

O fim trágico

Não esqueçam que Jesus contou essa parábola — incluindo o fim abrupto
— principalmente para o benefício dos escribas e fariseus. Era realmente
uma história sobre eles. O irmão mais velho os representava. A resolução
final ressaltava a verdade de que o próximo passo era deles. O apelo final
do pai era o próprio apelo de Jesus aos escribas e fariseus. Se eles tivessem
perguntado o fim da parábola na hora, Jesus poderia ter lhes dito: “Vocês
é quem decidem.” A resposta definitiva dos fariseus a Jesus escreveria o
fim da história na vida real.

 

A resposta definitiva dos
fariseus a Jesus escreveria

o fim da história na vida real.

 
Nós sabemos como o relato acabou de fato, não sabemos? Não é um

final feliz. Em vez disso, é outra história chocante. Na verdade, é o maior
choque e ultraje de todos os tempos.

Eles o mataram.
Já que a figura paterna na parábola representa Cristo e o filho mais

velho é um símbolo da elite religiosa de Israel, o verdadeiro fim da
história, escrito pelos escribas e fariseus, seria algo assim: “O filho mais
velho estava ultrajado pelo pai. Ele pegou um pedaço de pau e bateu nele



até a morte na frente de todos.”
Eu falei que era um final chocante.
Você pode estar pensando: “Não! Não é assim que a história termina.

Eu cresci ouvindo a história na escola dominical, e não é para ter um final
tão trágico.”

De fato, parece que qualquer pessoa racional na qual a mente e o
coração estão torcidos pela própria hipocrisia escutaria tal parábola com
alegria e gratidão santa pela graça generosa que ergue um pecador caído, o
restaura por completo e o recebe novamente no favor de seu pai.
Qualquer indivíduo de coração humilde que se vê refletido no pródigo
naturalmente entraria na alegria e na celebração do pai, regozijando-se por
Jesus pintar um retrato vívido da graça divina. Como vimos no início, a
clara mensagem da parábola é sobre como Jesus recebe os pecadores.
Deve terminar com alegria, não em tragédia. Todos podiam se juntar à
celebração.

Mas o coração do irmão mais velho estava (embora secretamente até
agora) endurecido contra seu pai. Ele havia guardado anos de
ressentimentos, ira, ganância, teimosia — enquanto usava o favor de seu
pai como credencial de legitimidade. Ele nunca realmente entendeu ou
apreciou a bondade do pai; mas estava feliz por receber e aproveitar o que
pudesse de bom. Ele interpretou muito mal a gentileza do pai, achando
que era prova de merecimento quando, na verdade, era uma expressão da
santidade do pai. E assim que o pai mostrou um favor extravagante para
com o Filho Pródigo, que não era digno de merecimento, o ressentimento
do irmão mais velho rapidamente explodiu e seu verdadeiro caráter não
poderia mais ser disfarçado.

Lembre-se de que o irmão mais velho é um retrato dos fariseus. Sua
atitude se espelhava na deles. Se o comportamento do irmão mais velho
parece difícil de entender para você e para mim, ele não foi, de forma
alguma, difícil de entender pelos fariseus. Eles estavam mergulhados em
um sistema religioso que cultivava exatamente esse tipo de virtude vaidosa,



com uma perspectiva egoísta em relação à santidade e à graça de Deus.
Eles acreditavam que recebiam favores de Deus porque mereciam. Por
isso, quando Jesus mostrou favor por coletores de impostos arrependidos,
prostitutas e outras pessoas de vida duvidosa que não mereciam, os
fariseus ficaram ressentidos. Eles acreditavam que a gentileza de Jesus em
relação aos pecadores tirava o brilho do emblema superior que eles
carregavam e ficaram furiosos da mesma forma que o filho mais velho
ficou.

Não é notável o fato de que, quando Jesus mostrou a parábola,
interrompendo-a abruptamente — abandonando o final —, Lucas não fala
sobre nenhum tipo de resposta dos fariseus? Eles sabiam muito bem que a
mensagem da parábola era para eles e ficaram envergonhados. Mas não
perguntaram nada, não protestaram, não comentaram, não fizeram mais
nada. O motivo é que eles haviam entendido a atitude do irmão. Fazia
sentido para eles. Talvez não tenham sentido a falta de um final da mesma
forma que os outros ouvintes sentiram porque, para eles, a reclamação do
filho mais velho era perfeitamente compreendida. O modo como eles
queriam ver a história resolvida exigia arrependimento do pai. No cenário
ideal para eles, o pai concordaria com o filho mais velho, pediria desculpas
em público por seu comportamento tolo e então, talvez, expulsaria o
Pródigo de uma vez por todas. Mas os fariseus com certeza viram que o
que Jesus queria dizer estava claro, e a história nunca tomaria um rumo
desses.

Por isso, eles não disseram nada — pelo menos nada que Lucas
(guiado pelo Espírito Santo) julgasse importante para nos dizer. Talvez eles
tenham apenas se virado e ido embora. Mais provavelmente, Jesus deu as
costas para eles.

Na verdade, vamos presumir que não haja nenhum ponto oculto até
aqui na cronologia da narrativa de Lucas. Lucas 15 termina onde a
parábola do Filho Pródigo termina. Mas Lucas 16 continua com Jesus



ainda falando. Esse parece ser o registro de um longo discurso. E em
Lucas 16:1, Jesus, de fato, dá as costas aos escribas e fariseus “para olhar
os discípulos”, e começa a instruí-los com outra parábola. Essa é sobre a
sagacidade dos ímpios e a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro.
Lucas 16:14 diz: “Agora os fariseus, que eram amantes de dinheiro,
também ouviam estas coisas e eles zombaram dele” — eles o
ridicularizavam.

Então, ao que parece, eles ficaram por ali, talvez na periferia, depois
que a parábola do Filho Pródigo terminou abruptamente; não conseguiram
se opor a Jesus. De fato, eles estavam mais determinados a silenciá-lo, não
importa o que fosse acontecer. E foi essa atitude que os levou a escrever
por eles mesmos o fim trágico para a grande parábola de todos os tempos.

O ódio dos fariseus por Jesus cresceu desde o dia em que ele lhes
contou a parábola até a conspiração para matá-lo. “Os chefes dos
sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar
Jesus em algum erro e matá-lo” (Marcos 14:1). Por fim, eles tiveram a
cooperação das autoridades romanas e até mesmo o conluio de Herodes
— e o crucificaram.

A morte de Cristo na cruz ocorreu pela insistência deles, alguns
meses após o encontro em Lucas 15. Assim, eles comemoraram um ato
supostamente virtuoso que certamente preservaria a honra de Israel e a
verdadeira religião que eles acreditavam estar em suas adoradas tradições.

A sequência gloriosa

Aqui está a divina ironia: quando eles fizeram o pior, realizaram o melhor
de Deus (Atos 2:22; 2Coríntios 5:21; Isaías 53). No entanto, mesmo a
morte de Jesus não era o fim da história. Nenhum túmulo poderia segurá-
lo. Ele levantou dos mortos, significando que havia vencido o pecado, a
culpa e a morte de vez. Sua morte na cruz finalmente produziu um



choque pelo sangue derramado que se tornou um mistério por todas as
eras, e sua ressurreição era a prova de que Deus aceitou.

A morte de Jesus, portanto, forneceu para nós o que o sangue de
animais nunca conquistou: uma completa e aceitável expiação dos pecados.
E sua perfeita virtude nos dá precisamente o que precisamos para a nossa
redenção: uma cobertura completa de perfeita virtude igual à divina
perfeição de Deus.

Assim, existem soluções verdadeiras e abençoadas para a história,
afinal de contas.

Um convite aberto

O convite para fazer parte de um grande banquete está aberto a
todos. Estende-se mesmo a você, querido leitor. E não importa se você é
um pecador explícito, como o Filho Pródigo, um pecador em segredo,
como seu irmão mais velho, ou alguém com características de ambos os
tipos. Se você é alguém que ainda se sente estranho com Deus, Cristo
pede para que reconheça sua culpa, admita sua pobreza de espírito, abrace
seu Pai Celestial e se reconcilie com ele (2Coríntios 5:20).

 
O Espírito e a noiva dizem: “Vem!” E todo aquele que ouvir
diga: “Vem!” Quem tiver sede, venha; e quem quiser, beba de
graça da água da vida (Apocalipse 22:17).

 
Agora, aproveite sua comemoração.



 

APÊNDICE

A verdade narrada: aprendendo
a encontrar significados nas parábolas

A vocês foi dado o conhecimento dos
mistérios do Reino dos céus...

Mateus 13:11

Qual o significado do uso das histórias como um meio de ensinamento
por parte de Jesus? Trinta anos atrás, um evangélico comum poderia ter
respondido a essa pergunta em três frases ou menos. De fato, não é uma
pergunta difícil porque Jesus a respondeu quando disse que ele empregou
parábolas por dois motivos: a fim de ilustrar a verdade para aqueles que
estão dispostos a receber e obscurecer a verdade daqueles que a odeiam
de qualquer forma:

 
Quando ele ficou sozinho, os Doze e os outros que estavam ao
seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes
disse: “A vocês foi dado o mistério do Reino de Deus, mas aos
que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ‘ainda



que vejam, não percebam; ainda que ouçam, não entendam; de
outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados!’”

Marcos 4:10-12
 
Assim, a breve resposta a nossa pergunta inicial é que as parábolas de

Jesus são ferramentas com as quais ele ensinou e defendeu a verdade.
Faça uma pesquisa simples e você perceberá que quando Jesus

explicou suas parábolas aos discípulos, ele sempre o fez dando uma
definição para os símbolos que usou: “Este é o significado da parábola: A
semente é a palavra de Deus” (Lucas 8:11); “O campo é o mundo, e a boa
semente são os filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno” (Mateus
13:38). Algumas vezes, seu simbolismo é perfeitamente óbvio sem
qualquer explicação, como o pastor em Lucas 15:4-7 (que é uma figura do
próprio Cristo). Outras vezes, os significados exigem um pouco mais de
cuidado para se pensar, mas o verdadeiro significado pode ser
compreendido e explicado claramente. Um pouco de trabalho duro e
reciocínio sempre nos traz recompensas nos estudos das parábolas. Isso,
claro, é o que tentei fazer neste livro.

Se o verdadeiro significado deste ou daquele símbolo é obvio ou
pode exigir um trabalho de detetive, o objetivo é o mesmo: as parábolas de
Jesus eram ilustrações do evangelho. As histórias não eram (como algumas
pessoas gostam de sugerir) alternativas criativas para declarações
verdadeiras, feitas para dar certeza. Não eram fantasias contadas
meramente para evocar sentimentos. E elas com certeza não eram jogos
mentais para fazer com que tudo ficasse vago. Muito menos Jesus estava
empregando formas ficcionais para deslocar a verdade com mitologia.

Acima de tudo, ele não estava convidando os leitores a interpretar
histórias do modo que quisessem e, assim, permitir que cada um tivesse
sua opinião pessoal como árbitro para o que é a verdade para aquela
pessoa. A convicção de que a Bíblia é a regra definitiva de fé (e a crença



correspondente de que a Escritura deve governar a forma como a
interpretamos) é um canhão de cristianismo bíblico. Negue isso e você terá
negado a autoridade das Escrituras.

A ideia não é sugerir que todas as Escrituras sejam igualmente claras.
Algumas das parábolas em particular são notoriamente difíceis de
interpretar. Precisam de cuidado, trabalho duro e da ajuda do Espírito
Santo para serem interpretadas. Ninguém jamais argumentou seriamente
sobre isso.

Mas no que se refere à questão sobre cada parábola ter, na verdade,
um único significado divino e inspirado e, portanto, uma interpretação
própria — um sentido verdadeiro e objetivo —, nunca houve uma briga
séria entre as pessoas que reconhecem a autoridade das Escrituras. A
consequência dessa ideia é um princípio igualitário: toda interpretação falsa
que contradiz a única verdadeira é falsa por definição.

Nestes tempos pós-modernos, porém, parece haver uma abundância
de vozes negando aqueles simples princípios. Eles sugerem que, tendo
Jesus feito tal uso das parábolas e histórias em seu ministério público, ele
não pensava na verdade da mesma forma que a mulher e o homem
moderno pensam. A verdade é objetivamente uma realidade fixa e
imutável ou é suave, flexível e subjetiva?

Isso é mais do que uma interessante nota de rodapé para o resto do
livro. É um assunto crucial para levantar e examinar — especialmente
agora. Vivemos em uma geração onde traços de fato e realidade são
algumas vezes misturados deliberadamente com elementos míticos, teoria,
falsidade, ficção e sentimentos e, em seguida, lançados em forma de uma
névoa escura para fazer o conceito de verdade parecer turvo, misterioso,
sem substância real.

Alguns que preferem esse tipo de verdade estão tentando nos dizer
que Jesus se valeu precisamente desse método para ensinar. Eles dizem
que o principal motivo para ele usar com frequência as histórias era para
enfatizar a verdade divina e, assim, confundir a arrogância espiritual



daquele tempo. Os fariseus, por exemplo, pensavam que tinham a
verdade, embora não concordassem com os igualmente arrogantes
saduceus. As parábolas de Jesus simplesmente colocavam o conceito da
verdade onde deveria estar sempre: no reino insondável do puro mistério.

Pelo menos, é isso que aqueles que beberam do espírito da pós-
modernidade nos teriam feito acreditar. Eles insistem que é um erro
subjetivar as narrativas de nosso Senhor a uma análise tão séria e
sistemática à procura de uma interpretação precisa porque fazer isso é
perder o verdadeiro propósito da história. Em vez disso, dizem-nos que é
melhor aproveitar, admirar e adaptar a história de Jesus da maneira que se
tornar mais significativa para nós. De acordo com esse pensamento, já que
as histórias são subjetivas, nós devemos nos preocupar menos com o que
as parábolas significam, e mais em encontrar meios de fazer da história da
Bíblia a nossa história pessoal.1

Há algum tempo me apresentaram um estudo postado na internet
sobre um autor anônimo (presumidamente um pastor) que reimaginou a
parábola e mudou a história inteira em sua cabeça. Nessa interpretação
livre, somos encorajados a visualizar o pai como um patriarca distante que,
sem pensar, distancia o filho mais novo por negligência. Essa nova faceta
da história “muda tudo”, o autor desconhecido nos informa. A demanda
do filho pela herança adiantada agora “alude a um anterior e talvez
duradouro estresse familiar, e a vida libertina do rapaz pode ser seu
esforço para ‘comprar’ afiliação e pertencimento”, que ele tinha buscado
por tanto tempo, mas não teve porque o pai o marginalizou sem cuidados.
Em vez de um autoindulgente “para curtir a vida”, a busca do filho
pródigo por um estilo de vida descuidado se torna um grito desesperador
por ajuda.2

Observando mais além que a parábola de Jesus termina sem uma
conclusão, o artigo sugere que isso “revela a abertura sem fim do reino de
Deus”. E mais: o verdadeiro fim da história “é o fim da minha história,



sua história e a história de todo mundo — além de nossos sonhos
selvagens”.3

Por método completo e subjetivo, as histórias de Jesus se tornam
jogos para serem moldados de qualquer forma que caiba ao ouvido de um
leitor. Toda mensagem de Jesus se torna versátil, subjetiva e infinitamente
adaptável aos sentimentos, necessidades e preferências de cada um.

Esse é um modo muito popular de lidar com os ensinamentos de
Jesus nestes dias: como se as suas parábolas fossem dadas para criar uma
atmosfera e preparar a cena para 1 bilhão de dramas pessoais. Tudo bem
admirar isso, mas não está certo procurar algum objetivo ou significado
universal. Em vez disso, devemos tentar tomar a experiência da história
para nós mesmos vivendo do jeito que ela é ou recontando-a em nossas
próprias palavras, usando um pouco mais do que a nossa imaginação. É
assim que podemos fazer as histórias de Jesus nossas também. Isso
significa, de fato, que a interpretação, a lição e o fim de cada história é
definitivamente nós que determinamos.

Em círculos acadêmicos contemporâneos, tal abordagem seria
reconhecida como uma forma extrema de narrativa teológica. Essa é a
palavra do momento agora, usada para descrever uma família de ideias
novas sobre como devemos interpretar a Bíblia (com ênfase especial na
“história”, em vez da verdade que clama a Escritura). O estilo da narrativa
teológica levou a várias discussões — e uma considerável medida de
confusão — sobre o papel de Jesus como contador de histórias. O que ele
quis dizer com transmitir suas histórias? Por que ele usou tantas parábolas?
Como devemos entendê-las? A narrativa se forma por si mesma ou anula
as regras normais de entendimento da escritura?

Em uma escala mais larga, o uso frequente de histórias por Jesus
constitui um argumento válido contra a abordagem sistemática da doutrina
que os cristãos adotaram historicamente? Nós precisamos analisar a
escritura, categorizar a verdade e tentar entender a doutrina bíblica em



qualquer tipo de lógica moderna — ou tudo bem se eu apreciar as
histórias e embelezá-las com nossas próprias histórias e finais de vida real?
Em termos simples: o próprio estilo de ensinamento de Jesus, na verdade,
é incompatível com nossas declarações doutrinárias, confissões de fé e
abordagem sistemática da teologia?

Essas são todas questões importantes, mas elas não são difíceis de
responder se simplesmente aceitarmos de cara os valores que a própria
Bíblia nos diz sobre o uso de parábolas por Jesus.

Histórias como veículos eficientes da verdade

Jesus era um mestre em contar histórias, mas ele nunca contou uma
história por contar. Suas parábolas não eram jogos de palavras ou
mistérios para serem resolvidos, nos quais cada ouvinte era convidado a
fornecer seu próprio significado. Cada uma de suas parábolas tinha uma
lição importante para transmitir, tendo se originado no próprio Cristo e na
elaboração de parábolas.

Esse é um fato crucial para se ter em mente, porque explica como a
verdade (como entendemos o conceito) é compatível com a narração de
histórias. Mesmo a ficção pura não é totalmente incompatível com nossas
ideias convencionais de verdade — porque toda história bem contada tem
uma moral. A moral de uma boa história deve ser a verdade (ou, pelo
menos, a verdadeira vida em algum nível), mesmo quando a história pinta
um cenário totalmente imaginário.

Essa é a natureza das parábolas. É a principal razão (como
discutimos na introdução deste livro) para que uma lição central seja
sempre a característica mais importante da parábola, e devemos focar
nisso, em vez de procurar significados escondidos em detalhes periféricos
da história. Quando você vê o principal ponto em uma parábola, tem a
essência de qual verdade a parábola quer transmitir. A lição por si é



algumas vezes impregnada de embelezamento por elementos da história.
Mas não há necessidade de olhar para múltiplas camadas de significados
ou supor que algum simbolismo profundo ou uma dimensão diferente da
verdade foi escondido em características incidentais do conto. Como
percebemos na introdução, parábolas não são alegorias cheias de símbolos
do início ao fim. Elas ressaltam uma importante verdade — como uma
moral de uma história bem contada.

Isso explica porque a verdade vital em uma parábola é fixa e objetiva
— não um caroço metafísico de barro que podemos modelar como
queremos. Lembre-se de que, quando Jesus começou a usar parábolas em
seu ministério público, ele ficou sozinho com os discípulos e
cuidadosamente explicou a parábola do semeador para eles (Mateus 13:18-
23). Isso tinha um objetivo claro, direto e significativo, e conforme Jesus
lhes explicava, mostrava que todas as parábolas podiam ser entendidas por
meio de um método similar de interpretação: “Então Jesus lhes perguntou:
‘Vocês não entendem esta parábola? Como, então, compreenderão todas
as outras?’” (Marcos 4:13). Assim não há razão nenhuma para conjecturar
que o uso das parábolas por Jesus é, de alguma forma, uma indicação de
que a verdade por si é tão embolada em mistérios para ser completamente
desconhecida.

Pelo contrário: como notamos no início do apêndice, Jesus usou
parábolas para fazer certas verdades claras para os cristãos ao passo que
obscurecia o significado aos não-cristãos.

Você já pensou por que Jesus fez isso? Obscurecer a verdade aos que
não criam era (de um modo importante) um ato de misericórdia porque,
quanto mais verdade ouvissem, pior seria para eles no dia do julgamento
final.

Mas o uso das parábolas por Jesus era um sinal temporal de
julgamento contra eles, selando suas descrenças teimosas e removendo a
luz da verdade deles. Eles já tinham endurecido seus corações:
“Respondeu Jesus: ‘Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má



vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim
não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender
com o coração e converter-se, e eu os curaria’” (Mateus 3:15). A
descrença pode ser irreversível. O uso de parábolas por Jesus ressaltava a
realidade e servia como um aviso para todos, encorajando as pessoas a
não endurecerem o coração do modo como os fariseus fizeram, mas, em
vez disso, procurar a verdade.

No entanto, Jesus contou aos discípulos, “Mas, felizes são os olhos de
vocês, porque veem; e os ouvidos de vocês, porque ouvem” (v. 16). Jesus
estava deixando claro que a parábola tinha significado, e este significado
pode, na verdade, ser percebido assim. “A vocês foi dado o mistério do
Reino de Deus” (Marcos 4:11). Assim, ele mostrou que as parábolas
continham verdade eterna e espiritual que podem, na verdade, ser vistas e
ouvidas e conhecidas por alguém com olhos espirituais e ouvidos.

Assim, embora as parábolas disfarçassem o significado que Jesus lhes
dava dos ímpios, não é como se ele estivesse mantendo a verdade para
sempre em mistério impenetrável e falta de esperança. A verdade, de fato,
está sendo revelada e ilustrada em cada uma de suas parábolas. É vital,
atemporal, imutável e inequivocamente verdade — não uma verdade
etérea e inacessível. Ao contrário, é simples o suficiente para que algum
cristãos, através do uso dos significados, consigam chegar a uma conclusão
e entendê-la.

O poder da verdade nas parábolas de Jesus

As histórias de Jesus eram notáveis tanto por sua simplicidade quanto por
sua abundância. Em Mateus e Lucas, múltiplas parábolas às vezes são
contadas muito rapidamente, uma após a outra, com pouco ou nenhum
material para interpretação ou elaboração entre elas. Discursos
prolongados contendo nada além de parábolas às vezes preenchem



porções do tamanho de capítulos em Mateus e Lucas. (Veja, por exemplo,
Mateus 13; Mateus 24:32;25:30; e, é claro, Lucas 15:4;16:13.) As seleções
registradas por Mateus e Lucas provavelmente eram amostras
representativas, e não catálogos exaustivos das parábolas de Jesus. No
entanto, parece razoável concluir que o padrão de parábola-após-parábola
se aproxima muito do estilo de discurso de Jesus.

Jesus claramente gostava de ensinar contando histórias, em vez de
dar uma lista de fatos puros para mera memorização ou delinear
informações em um layout bem arrumado e catalogado. Ele nunca era
rígido e pedante quando ensinava, mas sempre informal. As parábolas
continham figuras familiares e, às vezes, mexiam com sentimentos crus.
Essas eram as coisas que tornavam o ensinamento de Jesus mais
memorável, em vez de listas ou aliterações espertas.

Isso, aliás, não é uma observação de um romance; é um fato que o
texto do Novo Testamento mostra – especialmente nos três evangelhos
sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas). E é claro que todos os quatro
evangelhos mais os livros dos Atos são, do mesmo modo, quase feitos em
uma forma narrativa. Em certos círculos acadêmicos hoje em dia, o
mínimo entusiasmo sobre “narrativa teológica” e “narrativa de oração”
pode dar a alguns alunos a impressão de que os acadêmicos acabaram de
descobrir a Bíblia e suas histórias completas. Leia alguns livros recentes e
publicações sobre o assunto e você pode até chegar à conclusão de que a
igreja se manteve no escuro (pelo menos, até o despertar da era moderna)
até os acadêmicos lerem a Bíblia sob uma ótica pós-moderna e
perceberem as verdadeiras implicações do estilo narrativo de ensinar de
Cristo.

Na verdade, a preferência por artifícios da narrativa por parte de
Jesus tem sido notada e fortemente enfatizada por praticamente todos os
professores competentes na história da Igreja, começando com os
escritores evangelistas, através do melhor dos primeiros pais da igreja, e
incluindo praticamente todo comentarista bíblico protestante dos últimos



quatro séculos.
Mas o fato de Jesus ter mostrado preferência por formas narrativas

não anula os propósitos didáticos das parábolas ou a imutável verdade que
eles deviam transmitir.

De fato, Mateus 13:34,35 resume a própria perspectiva nas parábolas
e os seus valores verdadeiros em termos muito simples: “Jesus falou todas
estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma
parábola, cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: ‘Abrirei minha
boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do
mundo’.” Ele estava parafraseando Salmos 78:2-4, que descreve o
propósito primário das parábolas como um modo de revelações, não
obscurantismo. O único contexto no qual as parábolas disfarçam
deliberadamente a verdade ou as enche de mistério é para o egoísta, hostil
e descrente.

Histórias e proporções

Um assunto vital precisa ser tratado brevemente em uma discussão, e essa
é a questão que nos faz pensar se violamos tudo o que Jesus queria dizer
ao contar histórias, quando resumimos as verdades que aprendemos das
parábolas e restauramos de forma proposital.

Esta é uma pergunta frequentemente levantada por pessoas que têm
ideias próprias sobre a pós-modernidade popular. Eles concebem histórias
e proposições como categorias completamente separadas — virtualmente,
modos contraditórios de pensar sobre a verdade. Nas palavras de um
autor, “o evangelho emergente da era eletrônica está indo além de
proposições cognitivas e fórmulas lineares para abraçar o poder e a verdade
da história”.4

De acordo com esse modo de pensar, o valor da verdade de uma
história não pode e não deve ser reduzido à mera proposição.



Proposições são os blocos de construir da lógica. Eles são herdados
simples, não complexos. Uma proposição é nada mais do que uma
afirmação que afirma ou nega alguma coisa. “Jesus Cristo é o senhor de
todos” (Atos 10:36) é uma proposição bíblica clássica que expressa uma
das fundações verdadeiras da verdade da doutrina do cristianismo. Uma
outra é: “Não há salvação em nenhum outro” (Atos 4:12). O primeiro
exemplo é uma afirmação exclusivamente da supremacia de Jesus; o
segundo é uma negação do contrário. Ambas são proposições simples,
declarando a mesma verdade bíblica básica, mas de modos diferentes.

O valor da verdade de toda proposição é binário: só pode ser falso
ou verdadeiro. Não existe valor intermediário. E existe o obstáculo do
pensamento da pós-modernidade: proposições não permitem nenhuma
ambiguidade.

Já que a forma de proposição requer afirmação ou negação e o
pensamento pós-moderno prefere escuridão e inexatidão em vez da
claridade, sem dúvida a primeira noção de proposição verdadeira saiu da
graça nesses tempos pós-modernos. Histórias, por contraste, são
amplamente percebidas como fluidas, subjetivas e não necessariamente
enfáticas — assim como a visão pós-modernista própria.

Por isso, é cada vez mais comum nestes dias ouvir pessoas
expressando suas crenças de que a verdade está embutida em histórias de
alguma natureza diferente do tipo de verdade que podemos expressar em
proposições. O que eles geralmente estão discutindo é um conceito fluido
e subjetivo da própria verdade.

Aceitar essa perspectiva é, na verdade, uma forma de fragmentar a
própria noção de verdade. A verdade não pode ser expressa verbalmente
nem formalmente afirmada — mesmo em forma de história — sem
recorrer a proposições. Assim, a tentativa pós-moderna de separar a
verdade das proposições não é nada além de um modo de falar sobre a
verdade, brincar com a ideia de verdade e falar sobre a existência da



verdade, sem afirmar nada como verdade ou negar qualquer coisa como
falsa.

É por isso que a Igreja tem crenças históricas e confissões antes de
tudo — e elas estão todas repletas de proposições. Eu ouvi Al Mohler
dizer várias vezes que, enquanto a noção bíblica da verdade é sempre mais
proposicional, nunca é menos. Ele está certo. Não devemos pensar que o
uso de histórias e parábolas por Jesus de alguma forma diminui a
importância da exatidão, da clareza, dos fatos históricos, dos objetivos
realistas, da sã doutrina ou dos clamores da verdade proposicional.

De fato, nem todas as parábolas de Jesus eram histórias enfeitadas.
Algumas das mais curtas eram mostradas de forma direta e proposicional.
“O Reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou
com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada”
(Mateus 13:33). Ou: “Por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao
Reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas
novas e coisas velhas” (v. 52). E: “[O reino] é como um grão de mostarda
que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma
árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos” (Lucas 13:19).

Mais além, proposições são usadas como tijolos em cada parábola
que Jesus nos deu em um formato estendido. Veja a parábola do Filho
Pródigo, por exemplo. A primeira frase, “um homem tinha dois filhos”, é
um exemplo de proposição simples. A frase de encerramento da parábola
é pura proposição: “... porque ele estava morto e voltou à vida, estava
perdido e foi achado” (v. 32). São declarações sobre os fatos da história,
em vez da verdade central que a história quer ensinar, mas elas servem
para ilustrar que é difícil comunicar a verdade crua ou a história complexa
sem usar proposições. Além disso, é impossível pensar em uma verdade
autenticamente conhecida que não seja capaz de ser expressa em forma de
proposição.

Para dar um outro exemplo, considere mais uma vez as três
parábolas harmoniosas de Lucas 15 (a ovelha perdida, a moeda perdida e



o Filho Pródigo). A única exposição que Jesus oferece como pista de seu
significado é uma proposição: “Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá
mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa
e nove justos que não precisam arrepender-se” (Lucas 15:7). Como
ressaltamos ao longo deste livro, esse é o tema central e o versículo-chave
dessa parte das Escrituras.

Perceba: esse versículo declara uma verdade que é, por definição,
objetiva. Isso descreve o que ocorre no Paraíso quando alguém se
arrepende. Mostra uma realidade que não é, de forma alguma, afetada por
qualquer perspectiva pessoal de alguém. Ao contrário, é um fato
verdadeiro, independentemente de como alguém o percebe. De fato, tem
sido verdadeiro desde o começo, antes de qualquer criatura da terra
perceber. Isso é precisamente o que significa quando dizemos que a
verdade é “objetiva”.

Por que tudo isso é importante? Porque a verdade por si é muito
importante, e a Igreja hoje está em perigo iminente de vender seu direito
de nascença para uma filosofia pós-moderna que acabaria com a ideia de
verdade.

Não podemos nos render. Devemos estar prontos para submeter
nossa mente à verdade das Escrituras e recusar a submissão das Escrituras
a qualquer teoria ou especulação que se torne popular no reino da filosofia
secular.

Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e
enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios
elementares deste mundo, e não em Cristo (Colossenses 2:8).



 

NOTAS

 

Capítulo 4: A conduta vergonhosa
1. William Manchester. A World Lit Only by Fire . Nova York: Little, Brown, 1992, p.

54.
 
Capítulo 6: O retorno
1. D. Martyn Lloyd Jones. Out of the Depths. Wheaton: Crossway, 1995, p. 57-58.
 
Capítulo 7: O perdão
1. Kenneth E. Bailey. Finding the Lost: Cultural Keys to Luke 15. St. Louis: Concordia,

1992, p. 146.
 
Capítulo 11: Um final chocante
1. Kenneth E. Bailey. Finding the Lost: Cultural Keys to Luke 15. St. Louis: Concordia,

1992, p. 48.
 
Apêndice: A verdade narrada: aprendendo a encontrar significados nas

parábolas
1. Eu respondi em muito mais detalhes à atual onda de influências pós-modernas entre

os evangélicos em The Truth War. Nashville: Nelson, 2007.
2. O ensaio, intitulado “Check-Out This Chick-Flick” [Confira esse filme para

mulheres], foi postado anonimamente no blog da First Trinity Lutheran Church
(ELCA), Indianápolis; http://firsttrinitylutheran.blogspot.com/2007/03/check-out-
this-chick-flick.html/.

3. Ibid.



4. Shane Hipps. The Hidden Power of  Electronic Culture. Grand Rapids: Zondervan/Youth
Specialties, 2006, p. 90; ênfase adicionada.
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