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 Essas pessoas que vocês desprezam, dizia Jesus, são 
filhos de Deus e aos olhos dEle têm grande valor, 
assim como as ovelhas são valiosas para o pastor. Os 
homens podem negar a existência de Deus; podem 
fugir dEle; podem escolher outro mestre; contudo, 
nunca deixam de ser filhos de Deus e Ele jamais 
desiste de recuperar Seus filhos. 

 

 Entre a multidão que rodeava Jesus, 
havia pastores e também homens que 
investiam dinheiro em rebanhos e 
gado; por isso, todos podiam 
compreender claramente essa 
ilustração. 



 Quando uma ovelha se perde, geralmente fica paralisada pelo 
desespero. Não corre, nem mesmo pára em pé. Por isso, 
quando o pastor a encontra, tem de carregá-la de volta. O 
mesmo ocorre conosco. O medo nos deixa sem ação. Mas 
Cristo nos encontra e nos reconduz ao abrigo. Deus é quem 
nos põe sobre os ombros e nos carrega de volta. 

 

 

 

 

 

 

 É interessante a experiência da ovelha, enquanto o sol brilha, 
ela não se sente perdida. Pelo contrário, ela até desfruta a 
liberdade, correndo de um lado para o outro. 

 

 

 

• A ovelha perdida simboliza as pessoas que 
sabem que estão perdidas e se angustiam. 
Sabem que precisam de Deus, que 
precisam de uma solução para seu 
problema, mas não conhecem o caminho 
de volta. 
 



 Mas quando o sol começa a se esconder; as nuvens 
negras a chegar e as trevas a envolver a Terra, então, a 
ovelhinha começa a sentir medo e percebe que está 
perdida. Agora, sua liberdade não a satisfaz mais. Ela 
precisa do seu pastor. Sente que está perdida e tenta 
encontrar o caminho de volta. Experimenta uma trilha e 
se machuca. Experimenta outra e se fere. Em vão, 
experimenta de tudo. Do mesmo jeito, alguém pode ter  
se afastado de Deus quando o sol estava brilhando em 
sua vida. E infelizmente, agora, a escuridão começou a 
chegar e percebe que precisa de Sua proteção, mas algo 
impede de procurá-Lo. A pessoa busca ajuda de todos 
os lados, mas somente quando olha para cima a ajuda 
vem e Deus com Seu amor infinito e incondicional trás 
“paz aos corações em luta”. 

 



 A promessa dada ao profeta Jeremias é o caminho 
que Deus apresenta a todo aquele que O busca. 
“Porque Eu bem sei os pensamentos que tenho a 
vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de 
paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 
Então Me invocareis, e ireis, e orareis a Mim, e Eu 
vos ouvirei. E buscar-Me-eis, e Me achareis, 
quando Me buscardes com todo o vosso coração.” 

 

 “... o Amor sustenta o coração em luta, até que 
este cesse de suspirar por causa do mundo e 
comece a estender as asas rumo ao céu” Eddy 
1990. 

 





 Jesus ensinou esta parábola para ilustrar como o amor divino de nosso Pai 
se compara ao amor do pai na história. Este doce amor não inclui 
aleatoriedade, variação ou alterações. É um amor incondicional que 
abraça cada um de nós ternamente e com compaixão, independente de 
qualquer pecado que tenhamos cometido. Toda a criação é mantida neste 
Amor que tudo inclui, benevolente e confortador. Este amor não pode ser 
torcido ou pervertido. É simplesmente um poder sempre presente 
disponível para todos de forma igual, sem deixar ninguém de fora. 

 Como o Amor divino é o único Criador e realizou toda a criação infinita 
para manifestar Sua bondade infinita, tudo o que precisaremos para uma 
vida abundante já foi providenciado para cada um de nós em nossa 
criação. O Salmo 23 fala deste relacionamento e desta provisão:“O Senhor 
é meu pastor, nada me faltará.” E, no final, o salmista reconhece a 
provisão infinita de Deus declarando sem erro: “o meu cálice 
transborda.Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos 
os dias da minha vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias.”  
(Stillwell 2006) 



 Os judeus ensinavam que era necessário que o pecador 
se arrependesse, antes de receber o amor de Deus. No 
entendimento deles, o arrependimento é a obra pela 
qual os homens “ganham o Céu”. Foi esse pensamento 
que induziu os fariseus a exclamarem: “Este recebe 
pecadores.” Conforme sua suposição, Jesus não devia 
permitir que pessoa alguma a Ele se achegasse sem que 
antes tivesse se arrependido.  

 O ser humano precisa saber que o 
amor de Deus é incondicional; não 
depende de nada que façamos 
para merecê-lo e não se acaba em 
razão de tudo o que venhamos a 
fazer. 



 Sandálias: antigamente os escravos 
andavam descalços para não 
fugirem. Somente a nobreza usava 
sandálias.  

* uso da liberdade sem o bom senso 

 ANEL: Apenas os nobres usavam ( incluindo a 
nobreza do clero) e cada anel carregava o 
símbolo da região, reino, clã, dinastia, etc. Era 
um objeto de identificação de seu usuário. 

 Alfarroba: hoje em dia é usada na alimentação 
natural para substituir o chocolate. 

 Liberdade X Libertinagem* 



 O amor incondicional do pai por 
seus filhos. 

 A compreensão de liberdade e 
estado de proteção independente 
do lugar; 

 A mudança do filho – nós nunca 
retornamos do mesmo modo que 
partimos – ele adquiriu 
HUMILDADE. 

 Liberdade Vigiada. 

 7 Pecados. 



EGO  DEUS 

•Este filho querido aprende algo com o amor constante e leal de seu pai 
– um amor tão grande e completamente intocado pelas circunstâncias 
pecaminosas em que o filho  havia participado, este amor ergue o 
jovem rapaz e o impele a voltar para casa. 
•Ele aprende que o amor de seu pai por ele é um presente eterno que 
não pode ser perdido ou gasto. 

“A Beleza, a riqueza, ou a fama são incapazes de satisfazer ás exigências dos 
afetos... 

 “A felicidade é espiritual, nascida da Verdade e do Amor. Não é egoísta por 
isso, não pode existir sozinha, mas exige que toda a humanidade dela 

compartilhe”.  
                                                                                                        Eddy 1990 



 Quando o irmão mais velho, que havia lealmente ficado em 
casa – trabalhando  em obediência ao seu pai enquanto seu 
irmão mais jovem estava fora gastando o dinheiro– 
descobre a comemoração e festejos ao seu irmão errante, 
ele fica furioso. Ele confronta seu pai lembrando-o das 
atitudes e  de seu irmão e sua própria retidão.  

 Este filho, também, é ternamente tocado pelo amor total e 
imparcial de seu pai. O pai assegura a ele “Filho, tu sempre 
estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas” (Lucas 
15:31). Este filho também precisava reconhecer seu direito 
nato – sua verdadeira identidade como filho amado de seu 
pai. Ele aprende que o amor de seu pai não precisa ser 
conquistado – mas que é um presente eterno. 

 





 Dracma – Moeda da época podia ser em prata ou ouro, 
valia o equivalente a 1 dólar. (algumas bíblias dizem  $ 10). 

 

 

 

 

 

 COLAR: antigamente os noivos ofereciam um colar com 10 
dracmas como símbolo de compromisso e sua noiva não 
podia aparecer em público sem o colar tão pouco em frente 
ao seu noivo.  Provavelmente representavam a poupança 
da família, (O dote da mulher). 

1 Dracma = 1 denário  
1 Denário = 1 dia de trabalho 



    A dracma perdida possui um valor espiritual: A 
fidelidade. A dracma representava uma aliança. Toda 
mulher casada usava um enfeite na testa, tipo um 
colar, formado por dez moedas de prata e uma moeda 
maior no centro.  
 Perder  a dracma significava colocar 
em risco a sua descendência, pois a 
dracma era um sinal profético, era um 
sinal de perpetuação de geração.  

 O VALOR DA DRACMA 



 A falta da moeda demonstra a ilusão momentânea de que algo 
se perde. É o que refere-se Mary Baker Eddy quando menciona  
“ retirar o véu do erro”, quando algo parece vendar nossos olhos 
e nos impede de enxergar.  

   Quando finamente nós tiramos essas vendas a escuridão 
desaparece e tornamos a enxergar.  

 O presente ofertado pelo noivo prova sua 
dedicação e esforço de juntar as moedas 
para oferecer a sua noiva em sinal de 
confiança e compromisso esperando que 
ela tenha a mesma dedicação para guardar 
e exibir aos outros o seu presente. 

 Construção de uma relação de amor em 
conjunto. 

 10 MANDAMENTOS. 



 As parábolas exemplificam o 
caminho que devemos seguir e a 
liberdade que temos de escolher a 
caminho a trilhar. 

 Percebe-se nas três o regozijo no 
final de todas elas; 

 Em todas elas confirma-se  a 
certeza do Bem, de que Deus é o 
caminho e tem sempre um 
propósito muito bom para cada 
um de nós.  

 



O amor divino abundante nos dá tudo o que precisamos 
para expressá-lo de forma magnificente! Este é nosso 
presente, o presente que Deus deu a cada um de nós como 
Seus herdeiros, Seus filhos eternamente e “co-herdeiros de 
Cristo” (Romanos 8:17).   
 
Aqui e agora, podemos aceitar o presente divino de nossa 
relação inviolável, inquebrável com Deus. Então, nossos 
corações cantarão: “Graças a Deus, pois, pelo seu dom 
inefável” (2 Coríntios 9:15).  
 
E como Seus filhos amados, podemos aceitar este presente, 
sabendo que estaremos eternamente nos braços do Amor. 
(Stillwell  2006). 
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