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«Pai, pequei contra o Céu e contra ti. …….. 

……..Já não mereço ser chamado teu filho..» 



IV Domingo Tempo Quaresma- ANO C 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Ambiente: 
Todo o capítulo 15 é dedicado ao ensinamento sobre  

a  misericórdia: em três parábolas, Lucas apresenta  

uma  catequese sobre a bondade e o amor de um  

Deus que quer estender a mão a todos os que a teologia 

oficial  excluía e marginalizava.  
 

O ponto de partida é a  murmuração dos fariseus e dos  

escribas que, diante da avalanche de publicanos e  

pecadores que escutam Jesus, comentam: “este homem  

acolhe os pecadores e come com eles”. Acolher os 

publicanos e pecadores é algo de escandaloso,  

na perspectiva dos fariseus 
 

É neste contexto que Jesus apresenta a “parábola do  

filho pródigo”, uma parábola que é exclusiva de Lucas 

 

. O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de forma gratuita…… 

«Pai, pequei contra o   Céu e contra ti.  Já não mereço ser chamado 

teu filho’..» 

EVANGELHO – Lc 15,1-3.11-32 
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A parábola apresenta-nos três personagens de referência: o pai, o 

filho mais novo e o filho mais velho. 
 

1. A personagem central é o pai. Trata-se de uma figura 

excepcional, que conjuga o respeito pelas decisões e pela liberdade 

dos filhos, com um amor gratuito e sem limites. 
 

 

A consequência do amor do pai simboliza-se no “anel” que é 

símbolo da autoridade (Gn 41,42; Est 3,10; 8,2) e nas sandálias, que 

é o calçado do homem livre. 
 

 

2.Depois, vem o filho mais novo. É um filho ingrato, insolente  

e obstinado, que exige do pai muito mais do que aquilo a que  

tem direito (a lei judaica previa que o filho mais novo 

recebesse apenas um terço da fortuna do pai -Dt 21,15-17); 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem-1:  

«Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 

teu filho’..» 

EVANGELHO – Lc 15,1-3.11-32 
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Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Mensagem-2:  

3. Finalmente, temos o filho mais  

velho. É o filho “certinho”, que  

sempre fez o que o pai mandou,  

que cumpriu todas as regras e que  

nunca pensou em deixar esse  

espaço cómodo e acolhedor que é  

a casa do pai. No entanto, a sua  

lógica é a lógica da “justiça” e não  

a lógica da “misericórdia”. 

Ele acha que tem créditos  

superiores aos do irmão e não  

compreende nem aceita que o pai  

queira exercer o seu direito à 

misericórdia e acolha, feliz, o filho  

rebelde. 

«Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 

teu filho’..» 

EVANGELHO – Lc 15,1-3.11-32 
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Conceição 
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Mensagem 

Central. 

«Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 

teu filho’..» 

EVANGELHO – Lc 15,1-3.11-32 

A “parábola do pai bondoso e misericordioso” pretende apresentar-nos a 

lógica de Deus. Deus é o Pai bondoso, que respeita absolutamente a 

liberdade e as decisões dos seus filhos, mesmo que eles usem essa 

liberdade para procurar a felicidade em caminhos errados; 
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Esta parábola convida-nos, 

finalmente, a não nos deixarmos 

dominar pela lógica do que é “justo” 

aos olhos do mundo, mas pela 

“justiça de Deus”, que é 

misericórdia, compreensão, 

tolerância, amor. Com que critérios 

julgamos os nossos irmãos:  

critérios da justiça do mundo, ou 

com os critérios da misericórdia de 

Deus?  
 

A nossa comunidade é, espaço da 

misericórdia de Deus? 

  

Nossa Senhora 

Conceição 

Gr.Bíblico 

Reflexão: 

«Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado 

teu filho’..» 

EVANGELHO – Lc 15,1-3.11-32 
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