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Presb. Paulo Raposo Correia - MAR/2005 (Atualização: DEZ/2013) 

  
PERGUNTAS 

1. A OVELHA PERDIDA (Lc 15.3-7)  
Um tipo de perdido que pede 
para ser encontrado  

2. A DRACMA PERDIDA  (Lc 15.8-10)  
Um tipo de perdido difícil de ser 
encontrado  

3. O FILHO PRÓDIGO (Lc 15.11-24) 
Um tipo de perdido que precisa 
encontrar a si mesmo  

4. O IRMÃO DO FILHO PRÓDIGO (Lc 15.25-32)  
Um tipo de perdido que precisa ser considerado  

1 Como se deu o 
extravio? 

Diz a narrativa que a ovelha se 
perdeu. Portanto, este tipo de 
perdido é responsável pelo 
seu próprio extravio. Como 
isso aconteceu? Distraiu-se 
com alguma coisa ao lado, 
que a atraiu enquanto 
caminhava. Foi ficando para 
trás. Foi se afastando do 
rebanho e se perdeu... 

Diz a narrativa que a dracma foi 
perdida, ou seja, outro e não ela 
própria foi o responsável pelo 
seu extravio. Quanta gente tem 
sido desencaminhada? Quanta 
gente tem deixado de receber a 
orientação adequada e, por 
isso, está perdida. 

Diz a narrativa que este jovem 
estava perdido, morto.... Este tipo 
de perdido é responsável pelo 
seu próprio extravio. Como isso 
aconteceu? Acalentou no seu 
coração um sonho dourado de 
liberdade; para fazer o que 
quisesse e quando quisesse. Foi 
seduzido pelo mundo e suas 
concupiscências. Afastou-se 
deliberadamente da casa do pai 
e se perdeu... 

A narrativa não menciona explicitamente que este jovem estivesse perdido. Ele tipifica 
os próprios fariseus e religiosos da época, perdidos no legalismo e na justiça própria. 
Insensíveis para com os perdidos e necessitados. Por exemplo: para eles era mais 
importante “guardar o sábado” do que curar um pobre necessitado num sábado. 

2 Tem consciência 
de que está 
perdido? 

Passado algum tempo, a 
ovelha percebe, por instinto, 
que está perdida. A 
consciência desse tipo de 
perdido confronta-o a todo 
instante, não o deixando de 
lembrar de que está perdido. 

Uma moeda nunca terá 
consciência de que está 
perdida. É provável que a 
maioria dos perdidos de ontem, 
de hoje e de sempre não 
tenham consciência de que 
estão perdidos. São perdidos 
ateus, perdidos em falsas 
religiões e perdidos na sua 
própria filosofia de vida. 

Passado algum tempo, a ditadura 
do prazer se transforma na 
ditadura da amargura. Então, 
percebe, claramente que está 
perdido. A sua consciência lhe 
chicoteia implacavelmente. 

Nesse ponto, esse tipo de perdido se parece com a dracma perdida. Jamais será capaz 
de admitir que está perdido. Todo legalista é insensível, tem coração de pedra. 

3 Como se sente, 
enquanto está 
perdido? 

No início, a ovelha e o perdido, 
estão tão envolvidos com os 
atrativos da periferia do 
caminho que não se dão conta 
desse processo de 
afastamento do rebanho. 
Porém, quando chega a noite 
gélida, experimentam 
sensações terríveis de 
isolamento, de abandono, de 
fragilidade, de solidão etc. 

Uma moeda é um elemento 
inanimado, sem vida. Este tipo 
de perdido está morto em seus 
delitos e pecados. Tem um 
coração de pedra e se mostra 
insensível às coisas espirituais. 
Não tem qualquer memória 
passada que o faça ter o 
sentimento de perda. Não há 
referencial. Talvez, o que está 
experimentando hoje seja até 
melhor do que o que vivenciou 
ontem; entretanto, está perdido. 

No início, não há tempo para 
pensar no que se deixou para 
trás. A palavra de ordem é seguir 
em frente, aproveitar a vida, viver 
intensamente, esbanjar, usufruir 
de todo o prazer possível a um 
mortal. Porém, quando a 
realidade da vida se desnuda à 
sua frente; quando não há 
disponibilidade sequer das coisas 
mais básicas e essenciais da 
vida como o alimento; quando os 
amigos que não eram amigos se 
vão, porque de fato nunca 
estiveram perto do coração; 
quando chega a noite gélida da 
escassez de tudo e de todos que 
verdadeiramente nos amam; 
nessa hora experimentam 
sensações terríveis de 
isolamento, de abandono, de 
fragilidade, de solidão etc. 

Nas entrelinhas e nos sinais comportamentais fica evidente que está perdido: 
 
� Estava trabalhando no campo, a serviço do pai. Por isso, se achava um filho digno de ser 
honrado, se achava o verdadeiro filho. Há crentes que vivem um verdadeiro ativismo cristão. 
Medem a espiritualidade pelo volume de trabalho prestado, pela quantidade de reuniões que se 
frequenta, pela quantidade de cargos que se possui etc (v.25); 
�Fica indignado com os atos de compaixão do pai. Demonstra insensibilidade às manifestações de 
misericórdia do pai. (vv.27-28). Há crentes que não conseguem perdoar aqueles a quem Deus 
perdoa. Não admitem um gesto de misericórdia para com aqueles que caíram, mesmo quando se 
arrependeram e se humilharam, confessando os seus pecados;  
� Estava na casa do pai, mas do lado de fora (v.28). Não participava do gozo e da celebração que 
ali se desenvolvia. É possível estar dentro da igreja, mas fora do gozo da comunhão com o Senhor 
e com os seus irmãos. Só encontra espaço para críticas destrutivas e fofocas. 
� Omite o tratamento respeitoso “Pai”. O filho pródigo não o omitiu. Tem gente que se acha tão 
santa e tão íntima de Deus que se julga no direito de criticar sua vontade ou de lhe dar ordens. 
� No seu deturpado juízo de valor, o que realmente importava era (v.29): 
     - O “Tempo de Casa”; 
     - Obedecer fielmente às ordens e regras (mérito próprio, boas obras, legalismo cruel); 
     - Ser recompensado, valorizado e destacado pelos seus méritos; 
     - Priorizar coisas, em vez de pessoas (v.30). 
� Culpa o pai, ou os outros, por seus próprios fracassos (v.29). Provavelmente nunca matou aquele 
cabrito por usura ou porque era antissocial, egocêntrico. Tem crente que ora culpa a Deus, ora ao 
diabo, ora os outros. Tem prazer em se considerar uma vítima. Sofre da síndrome da injustiça. 
� Despreza, rejeita e não trata o que cai como irmão (v.30). Pra chamar o outro de irmão, esse tem 
que ler na cartilha dele. 
� Não toma posse da bênção da comunhão com o pai (v.31). Não recebe por direito tudo aquilo 
que Jesus conquistou na cruz. Serve ao pai, mas sem ter comunhão com ele. 
� Demonstra que uma pessoa não precisa sentir-se perdida para estar perdida. 
 
No início da carreira cristã, era só alegria, com fome e sede da Palavra. No decorrer dos anos, se 
dedicou a acumular regras e foi esfriando no amor. Finalmente se tornou um militante na avaliação 
dos irmãos pelas boas obras praticadas e nas más obras não praticadas. Porém, quando as 
adversidades e provações chegam, percebe que está sozinho. Então, nessa hora, experimenta 
sensações terríveis de isolamento, de abandono, de fragilidade, de solidão etc. 
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4 Sabe como voltar? A ovelha não sabe como voltar. 
Falta-lhe senso de direção, 
memória geográfica etc.  Há 
pessoas que se afastam da igreja e 
de Jesus, se envolvendo em 
determinadas situações tão 
complicadas que mesmo querendo 
retornar não sabem como. 

Se não tem consciência de que está perdida, 
também não sabe como voltar. 

O filho pródigo sabe que está perdido e sabe como 
voltar. Só precisa tomar a decisão de voltar. 

Como não tem consciência de que está perdido, não sabe como 
voltar. 

5 Alguém precisa 
ajudar no resgate? 

Alguém precisa procurar a ovelha 
nos arredores do caminho. Há 
muitas pessoas perdidas nos 
arredores do nosso caminho 
cotidiano. 

Certamente que sim. Alguém precisa procurá-la. Não, não há o que ser feito diretamente. É preciso 
esperá-lo tomar a decisão de voltar. 

Sim, alguém precisa procurá-lo, com amor e paciência, com muita 
disposição de efetuar esse resgate. 

6 Qual a sua 
contribuição no 
processo de 
resgate? 

A ovelha sinaliza, o quanto pode e 
para quem puder ouvir, que está 
perdida. O berro que clama por 
socorro é o mesmo que atrai os 
predadores. O resgatador tem que 
chegar antes do predador! 

Não oferece qualquer contribuição. Não sinaliza 
pedindo ajuda. Esse tipo de perdido aparenta 
saber exatamente o que quer da vida, mas está 
perdido. 

Ele não é parte do processo de resgate; ele é o 
responsável pelo seu próprio resgate. Por vezes esse 
retorno é postergado. O orgulho de não querer admitir 
que errou, que agiu precipitada e loucamente, conduz à 
busca de soluções paliativas que só fazem prolongar o 
sofrimento e o desespero. Prefere a humilhação de 
viver com porcos, à humilhação de admitir seu erro, 
seu pecado. Há alguns que vêm antes, outros só 
quando não têm outra saída. 

Ele é elemento passivo no resgate. Precisa se submeter a um 
processo de restauração espiritual. 

7 Quais as 
estratégias ou 
recursos que o 
resgatador deve 
utilizar? 

� Ficar em estado de atenção 
máxima, para tentar vê-la ou ouvi-
la; 
� Ao avistá-la, ir imediatamente ao 
seu encontro; 
� Conduzi-la de volta ao rebanho. 
Dependendo da situação é preciso 
carregá-la nos ombros. 

Alguém precisa procurar nos arredores do lugar 
onde se deu o extravio. Esses arredores 
começam dentro de nossa própria casa. 
Em face da dificuldade é preciso se equipar, se 
preparar melhor e usar adequadamente esses 
recursos: LUZ (A Palavra de Deus dá 
entendimento e sabedoria tanto ao resgatador na 
busca do perdido, quanto ao perdido para 
discernir as circunstâncias e perceber que está 
perdido); VASSOURA (Para cada tipo de perdido 
deve-se utilizar o instrumento mais adequado) e 
DILIGÊNCIA (É a força que impulsiona a 
continuar a busca até alcançar o objetivo). 

� Assim como não se pode impedir de ir, é preciso 
resistir à tentação de intervir para forçar ou antecipar a 
volta. 
� Esperar até que as circunstâncias desfavoráveis da 
vida o despertem do sonho fantasioso. 
� Esperar até que se convença de que tentativas 
paliativas não resolvem seu problema; 
� Esperar até que a voz da consciência fale mais alto; 
� Esperar até que a visão saudosa da casa do pai o 
encoraje a voltar; 
� Recebê-lo e perdoá-lo quando voltar e confessar seu 
erro. 

� É preciso ir ao seu encontro, no estado e no lugar onde está (v.28); 
� É preciso falar-lhe ao coração, com paciência (v.28) 
� É preciso ouvi-lo e deixá-lo despejar toda amargura interior (v.29); 
� É preciso fazê-lo perceber o valor de um resgatado (v.32). 

8 Qual a síntese 
desses 4 tipos de 
perdidos? 
 

Sabe que está perdido, não sabe 
como voltar, pede para ser 
encontrado. 

Não sabe que está perdido, não sabe como 
voltar, difícil de ser encontrado. 

Sabe que está perdido, sabe como voltar, precisa 
tomar a decisão de voltar. 

Não sabe que está perdido, não sabe como voltar, precisa de ajuda 
para encontrar o caminho de volta. 

 

 

O que Jesus estaria querendo nos ensinar com essas parábolas? Percebem-se claramente, pelo menos, três aspectos:  
 

1º) A importância do perdido 

Fica evidente em todos os casos que a “coisa perdida” ou o “ser perdido”, animal ou humano, era muito importante para quem o tinha, sem exceção. E isso independia da quantidade ou da proporção que o perdido representasse: 1 em 
100, 1 em 10 ou 1 em 2 ou 2 em 2. Por isso, todo esforço deveria ser despendido para encontrar a ovelha e a dracma perdidas; bem como todo o esforço deveria ser feito para não interferir no processo pedagógico divino de resgate dos 
dois irmãos perdidos.  
O perdido é importante para Jesus! Por isso ele se aproximava dos publicanos e pecadores. “Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes; não vim chamar justos, e sim pecadores.” (Mc 2.17). 
Os fariseus se consideravam os legítimos súditos do reino de Deus e desprezavam todos aqueles que não se guiavam pela cartilha deles. E você? Que tipo de relação mantém com os perdidos? Você está no mesmo barco com eles, indo a 
pique? Ou será que está investindo para reverter essa situação de perdição? 
 

2º) Nenhum esforço é demasiado quando se trata de resgatar o perdido 

É investimento ordenado por Deus. 
 

3º) O júbilo, o regozijo pelo resgate do perdido 

A alegria é tanta que transborda na direção daqueles que estão ao redor e chega até ao céu (Lc 15.10). 
Aquele que não concorda com essas lições ensinadas por Jesus é provável que também esteja perdido! Aquele que não está procurando os perdidos, também está perdido, no mínimo em relação à sua missão como cristão. 

 


