VOLTANDO À CASA DO PAI

Texto: “Lucas 15:11-32“
E disse: Um certo homem tinha dois filhos; E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dáme a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias
depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali
desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve
naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegouse a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a
apascentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos
comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de
meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter
com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti; Já não sou digno de ser
chamado teu filho; faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para
seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão
e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra
o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos
seus servos: Trazei depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão,
e alparcas nos pés; E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-nos;
Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E
começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo; e quando veio, e
chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos,
perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro
cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E
saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há
tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito
para alegrar-me com os meus amigos;
Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matastelhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas
coisas são tuas; Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque este teu irmão
estava morto, e reviveu; e tinha-se perdido, e achou-se.
INTRODUÇÃO
Com o pecado de Adão, toda a humanidade também se tornou pecadora (Rm 3:23) e,
por causa do pecado, o homem se distanciou de Deus. No entanto, a morte de Jesus na
cruz possibilitou ao homem a sua reconciliação com o seu criador. O desejo de Deus é
que toda a humanidade se reaproxime dEle (1 Tm 2:3-4), abandonando o pecado e
passando a viver uma vida abundante. A parábola que lemos nos conta a história de um
jovem que se distanciou de seu pai, mas que se arrependeu do erro e voltou para os
seus braços. É essa a atitude que Deus espera de você.
1. NÃO PODEMOS VIVER LONGE DE DEUS
Aquele jovem “caiu em si”. Estava vivendo na miséria enquanto poderia ter tudo o que
precisava na casa de seu pai. Muitas vezes, não percebemos os erros que estamos
cometendo. É necessário deixar “cair a ficha” para enxergarmos a realidade em que
estamos vivendo. Jesus está lhe chamando para que você se reconcilie com Ele hoje.

Pense na vida que você está levando. É assim mesmo que você quer viver? Você tem
consciência de que algo precisa ser mudado em sua vida? (Sl 16:8 e 11).
2. LONGE DA CASA DO PAI HÁ DESCONFORTO
Aquele jovem passou grandes privações e sérios desconfortos longe de seu pai. No
entanto, ele não se conformou em continuar vivendo naquela situação e resolveu voltar
para casa do pai. Se você tem sentido algum desconforto na sua vida, é sinal de que você
está precisando da presença de Deus. Jesus quer lhe tirar dessa situação e lhe
proporcionar uma vida de bênção e paz. (Rm 12:2).
3. O ARREPENDIMENTO NOS APROXIMA DE DEUS
Deus não retém o seu perdão diante de um coração quebrantado e arrependido.
Arrependimento requer mudança de direção. Você precisa decidir mudar de um
caminho de pecado para um caminho que lhe levará à presença de Deus. Jesus está lhe
convidando a andar em um novo e vivo caminho. Ele quer lhe ajudar para que você deixe
sua vida de pecados e passe a viver em santidade. (At 3:19).
4. DECIDA VOLTAR PARA O PAI
Deus nos dá liberdade de escolha. Se a nossa escolha for voltar para Deus, precisamos
ter a iniciativa de nos achegarmos até Ele. Ele estará sempre pronto e disposto a nos
receber com alegria. Por mais atrativo que possa parecer o mundo, ele só nos trará
frustração, ilusão e vazio. Deus não divide Sua Glória com ninguém e não pode se
associar com o pecado. Portanto, não será possível viver “um pouco” com Deus e “um
pouco” no mundo. Jesus está lhe dizendo hoje: “vinde a mim todos os que estais
cansados e oprimidos e eu vos aliviarei (Mat 11:28). O seu chamado é constante. Você
precisa ter um encontro com Jesus. (Jo 6:37).
CONCLUSÃO
Deus sempre espera o momento de nos reaproximarmos d’Ele. Deus marcou um
encontro com você hoje. Você não veio aqui por acaso. Ele quer te abraçar e lhe dar
uma nova vida, cheia de bênção e alegria. Você deseja entregar sua vida a Jesus hoje?
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