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Ambiente: 

O discurso de Jesus apresentado em Lc 15 é  

enquadrado, pelo evangelista, numa situação  

concreta. Ao ver que alguns infractores notórios da  

moral pública (como os cobradores de impostos) se  

aproximavam de Jesus e eram acolhidos por ele, os  

fariseus e os escribas (que não admitiam qualquer  

contacto com os pecadores e os desclassificados e  

até mudavam de passeio para não se cruzar com  

eles) expressaram a sua admiração por Jesus os  

acolher e por (atitude inaudita!) se sentar à mesa  

com eles (o sentar-se à mesa expressava  

familiaridade, comunhão de vida e de destinos).  

É  essa crítica que vai provocar o discurso de  

Jesus  sobre a atitude misericordiosa de Deus. 

  EVANGELHO – Lc 15,1-32 
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« Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’…» 
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As três parábolas da misericórdia pretendem, 

portanto, justificar o comportamento de Jesus 

para com os publicanos e pecadores. Elas definem 

a  “lógica de Deus” em relação a esta questão. A 

primeira parábola (v.4-7) é a da ovelha perdida. 

Trata-se de uma parábola que, lida à luz da razão, 

é ilógica e incoerente, pois não é normal 

abandonar noventa e nove ovelhas por causa de 

uma. O “deixar as noventa e nove ovelhas para ir ao 

encontro da que estava perdida” mostra a 

preocupação de Deus com cada homem, com cada 

indevido com cada “nome”; o “pôr a ovelha aos 

ombros” significa o cuidado e a solicitude de Deus, 

que trata com cuidado e com amor os filhos que se 

afastaram e que necessitam de cuidados especiais. 
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Mensagem: 

  EVANGELHO – Lc 15,1-32 

« Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’…» 
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A segunda parábola (v. 8-10) reafirma o 

ensinamento da primeira. O amor 

misericordioso e constante de Deus 

busca aquele que se perdeu e alegra-se 

quando o encontra. A imagem da mulher 

preocupada, que varre a casa de cima a 

baixo, ilustra a preocupação de Deus em 

reencontrar aqueles que se afastaram da 

comunhão com ele. Também aqui há, 

como na parábola anterior, a referência à 

alegria do reencontro: essa alegria 

manifesta a felicidade de Deus diante do 

pecador que volta. 

  EVANGELHO – Lc 15,1-32 

« Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’…» 
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Terceira parábola (v.11-32) apresenta o quadro de um 

pai (Deus), em cujo coração triunfa sempre o amor 

pelo filho, aconteça o que acontecer. Ele continua a 

amar o filho rebelde e ingrato, apesar da sua 

ausência, do seu orgulho e da sua auto-suficiência; e 

esse amor acaba por revelar-se na forma 

emocionada como recebe o filho, quando ele resolve 

voltar para a casa paterna. Esta parábola apresenta a 

lógica de Deus, que respeita absolutamente a 

liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que 

eles usem essa liberdade para buscar a felicidade 

em caminhos errados; e, aconteça o que acontecer, 

continua a amar, a esperar ansiosamente o regresso 

do filho, preparado para o acolher com alegria e 

amor.  

Mensagem (cont): 

  EVANGELHO – Lc 15,1-32 

« Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’…» 
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  EVANGELHO – Lc 15,1-32 

« Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’…» 

Se essa é a lógica de Deus em relação 

aos pecadores, é essa mesma lógica 

que deve marcar a minha atitude face 

àqueles que me ofendem e, mesmo, 

face àqueles que têm vidas duvidosas 

ou moralmente reprováveis. Como é 

que eu acolho aqueles que me 

ofendem, ou que assumem 

comportamentos considerados 

reprováveis: com intolerância e 

fanatismo, ou com respeito pela sua 

dignidade de pessoas? 


