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Restaurando Os Relacionamentos I 

 “Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, 

pequei contra o céu e diante de ti.” - Lucas 15:18 

 Não conheço uma família cristã que não conheça a parábola do Filho Pródigo. 

Em algum momento de nossas vidas, abrimos nossas Bíblias em Lucas 15 e nos 

deliciamos com a mais linda história de restauração de relacionamento na Palavra de 

Deus. Se esta não foi a forma como tomamos conhecimento dessa parábola, então com 

certeza, algum ministro do evangelho, pregou esse tema na sua igreja e nunca mais nos 

esquecemos do mesmo. 

 Gostaria de compartilhar vinte e oito pequenas e curtas lições que tirei para 

minha vida, ao ler mais uma vez essa história fantástica de perdão e reconciliação do 

homem pecador com o seu Deu. 

 1. Cada filho é bem diferente do outro, mesmo vindo do mesmo pai, da mesma 

mãe, criados da mesma forma e tendo recebido a mesma formação acadêmica. Como 

nosso criador, Deus nos fez únicos e, portanto, bem diferentes uns dos outros.  Agradeça 

a Deus por não existir ninguém igual a você. 

 2. O pecado é gostoso e isso é inegável. Mas ele também cobra um preço bem 

alto, podendo custar a nossa própria vida. 

 3. O dinheiro que você gasta mais fácil é aquele que você não trabalhou para 

conseguir. Geralmente herança material tem mais a ver com maldição do que com 

bênçãos. 

 4. A melhor herança que pais cristãos podem deixar para seus filhos é o Senhor.  

Se um dia seu filho se batizar e se mantiver nos caminhos do Senhor, considere-se o 

maior vencedor de todos os mortais. Deixar Jesus Cristo para seus filhos é muito melhor 

do que cursos universitários, casas, carros ou dinheiro no banco. 

 5. Os filhos que realmente honram seus pais nunca sairão de casa para chafurdar 

no lamaçal do pecado. 

 6.  O Espírito Santo de Deus tanto trabalha no coração dos filhos que saíram de 

casa, como no coração dos pais e dos irmãos que ficaram. 

 7. A salvação sempre foi, é, e sempre será individual. Quando os filhos saem de 

casa para encarar suas próprias vidas eles irão colher o que plantaram. Se 

permanecerem em Cristo, herdarão a sua salvação.  

Amanhã continuamos! 
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Restaurando Os Relacionamentos II 

 “Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me 

como um dos teus trabalhadores.” - Lucas 15:19. 

 Continuamos aprendendo a arte de restaurarmos nossos relacionamentos! 

 8. O filho pródigo colheu o que plantou. Essa é a lei da colheita. Pais não devem 

colher o que os filhos plantaram e os filhos não devem colher o que os pais plantaram. 

Cada um colhe o que planta.  

 9. No retorno do filho pródigo quem estava esperando era o Pai. São os pais que 

devem estar com as portas de suas casas sempre abertas para receber os filhos que se 

perderam. 

 10.  O pai da parábola, que representa Deus, não criticou e muito menos 

condenou seu filho pródigo pelo seu procedimento. Os pais precisam aprender essa 

lição com Deus. 

 11. O dever dos pais é abençoar seus filhos e não os amaldiçoar. Veja como o 

Pai da parábola recebeu o filho errante: melhor roupa, melhor anel, melhor sandália e 

melhor comida. O pai não economizou. O pai abençoou. Tudo o que os filhos pródigos 

menos precisam é da maldição paterna e materna. 

 12. Pais e filhos que ficam, precisam aprender a dialogar e compartilhar as 

bênçãos entre eles. O filho mais velho da parábola só reclamou de uma festa para ele e 

seus amigos quando o pai deu uma festa para o filho pródigo. Pais devem comemorar 

aniversários e fazer pequenas festas para os filhos que ficaram. 

 13. O perdão não é uma obrigação. É um direito concedido por Deus para todos 

os filhos que se perdem. 

 14. O dinheiro é o caminho mais rápido para se fazer amizades falsas e 

interesseiras. O filho pródigo teve prazer e amigos enquanto teve dinheiro. 

 15. Escolher amigos pelo dinheiro que eles têm, não é o melhor caminho para 

nortear nossas amizades e relacionamentos. 

 16. Filhos são para sempre, não importando o quão distante eles tenham ido.  

 17. Os pais e irmãos de verdade, sempre abrirão as portas para os pródigos. 

 18. O Pai da parábola não pagou pelo erro do seu pródigo. Quem teve que comer 

a comida dos porcos foi o filho e não o pai.  
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Restaurando Os Relacionamentos III 

 “E, levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, 

quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o 

abraçou e beijou.” - Lucas 15:20 

 Esse foi o fantástico final da parábola do filho prodigo. O Pai aceitando o filho de 

volta. O que mais podemos aprender desse relacionamento que foi restaurado?  

 19. Filhos pródigos tem que aprender a sair da lama sozinhos. O Pai da parábola 

não foi buscar o filho na lama. A atitude de sair da lama sozinho mudou o rumo da vida 

do pródigo. 

 20. A outra grande virtude do pródigo foi o arrependimento. O arrependimento 

mexe com o coração de Deus. 

 21. Outra grande virtude do pródigo foi a humildade. Ele não queria sequer o 

status de filho. Ser um jornaleiro já estava ótimo para ele.  

 22. A decisão de voltar para a casa do pai partiu do pródigo. O Pai não foi 

implorar para seu filho retornar. As bênçãos do lar estavam à disposição do pródigo, 

mas a iniciativa de voltar tinha que partir dele. Foi o filho pródigo que reconheceu que 

a casa do Pai é o melhor lugar do mundo. 

 23. Voltar para a casa do Pai é muito, mas muito melhor do que abandoná-la. 

 24. Os melhores amigos dos filhos deveriam ser os pais e seus irmãos. Quando 

isso não acontece eles irão encontrar outros amigos fora de casa. Os amigos do mundo 

e mesmo os da igreja, nunca terão a mesma paciência e o mesmo comprometimento 

que os membros da sua família. 

 25. Os filhos sejam eles pródigos ou não, precisam entender de uma vez por 

todas, que amigos não tem o mesmo grau de comprometimento de seus pais. Na hora 

das provações, na hora das dificuldades, na hora das crises existenciais, poucos ou raros 

amigos não conseguirão fazer por eles o que somente os pais fazem. 

 26. Deus tem um lugar para chamar de lar e ele se chama Nova Jerusalém. 

Quando as famílias de Deus entrarem lá, nunca mais existirão filhos pródigos.   

 27. Foi o filho pródigo que reconheceu que a casa do Pai é o melhor lugar do 

mundo. Essa verdade ultrapassou a barreira do tempo e permanece até hoje. 

 28. Quem ama o Filho (Jesus) tem tudo com o Pai (Deus)!’ 
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O que sua família aprendeu com a 

Parábola do Filho Pródigo? 

 

1. Cada filho é diferente um do outro. Como pais 

podem cuidar de seus filhos de forma individual segundo 

suas necessidades? 

 

2. A melhor Herança que podemos deixar para nossos 

filhos é o senhor. Como podemos colocar isso em 

prática diariamente? Descreva uma pequena lista de 

ações para o dia. 

 

3. A salvação é individual. Como podemos influenciar 

nossos filhos a escolher o melhor caminho? Discuta 

esse assunto com um amigo, seu cônjuge, pastor ou 

alguém de sua confiança. 

 

4. Como pais, que decisões podemos tomar para tornar 

a vida de nossos filhos uma benção? Você já leu algum 

livro que trate do assunto de como ser um pai ou uma 

mãe melhor? 

 

5. Como podemos melhorar o diálogo em família e 

torná-lo uma ponte de amor e aceitação no lar? 

 

6. Arrependimento, humildade e perdão. Como estas 

ferramentas emocionais estão sendo usadas em prol da 

restauração de sua família? 

 

7. Os melhores amigos de nossos filhos deveriam ser 

seus pais. Desenvolva 3 atividades durante a semana 

com sua família que promova a amizade e felicidade 

mútua. descreva os resultados em família como uma 

pequena agenda e deixe todos se expressarem. Ex.: Um 

passeio no parque, uma viagem, assistir um filme, jogos e 

brincadeiras, partilhar de uma refeição juntos etc.  
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