Parábolas de Jesus

O Filho Pródigo
Baseado em Lucas 15:1–2 e 11–32.
Certa vez, quando muitos cobradores de impostos e párias foram
escutar Jesus, os fariseus começaram a reclamar “Este homem é
amigo de marginais!”
Jesus respondeu-lhes com uma parábola: “Era uma vez um pai
que tinha dois filhos. Certo dia, o filho mais novo pediu ao pai que
lhe desse a sua parte da herança. Depois que o pai lhe deu a
herança, o filho viajou para um país distante onde a esbanjou com
uma vida dissoluta.
“Depois de ter gastado toda a herança, veio uma fome sobre
aquela terra. Não tendo nada para comer, o filho voltou para a
casa do pai para lhe pedir perdão. O pai o recebeu com uma
celebração. Contudo, o filho mais velho, que havia ficado e ajudado
o pai com o trabalho, ficou chateado e com ciúmes por causa da
atenção e da misericórdia que este teve pelo filho mais novo.
“O pai disse para o filho mais velho ‘Você está sempre comigo, e
tudo que tenho é seu! Mas agora é hora de celebrar porque o seu
irmão, que estava perdido, foi encontrado!’”
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