LIÇÃO 6: INVISTA NUMA MUDANÇA
RADICAL – Coragem para mudar.
LEITURA BÍBLICA: Lucas 15.11-24 – A
Parábola do Filho Pródigo - Jesus
continuou:
“Um homem tinha dois filhos. O mais novo
disse ao seu pai: ‘Pai, quero a minha parte
da herança’. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. “Não muito tempo depois, o
filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os
seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome
em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com
um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de
porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos
comiam, mas ninguém lhe dava nada. “Caindo em si, ele disse: ‘Quantos empregados de
meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome! Eu me porei a caminho e
voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno
de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados’. A seguir, levantou-se e
foi para seu pai. “Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu
filho, e o abraçou e beijou. “O filho lhe disse: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou
mais digno de ser chamado teu filho’. “Mas o pai disse aos seus servos: ‘Depressa! Tragam
a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés.
Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu
filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado’. E começaram a festejar.
NÓS PODEMOS EXTRAIR TRÊS PRINCÍPIOS MUITO IMPORTANTES DESTA
PARÁBOLA:
1. As suas decisões determinam as suas circunstâncias. O filho mais novo estava
totalmente errado em suas escolhas e chegou àquela situação porque tomou decisões
erradas. Em geral, o que estamos vivendo hoje é fruto das decisões de ontem.
2. Quem não ajuda você, irremediavelmente vai atrapalhar. Alguns “amigos” que pareciam
estar ajudando-o a se divertir e a gastar irresponsavelmente o dinheiro o levaram à
falência. Quem são os seus amigos? São pessoas que levantam sua fé em Deus, que o
incentivam a melhorar, ou que só te atrapalham? Será que devemos continuar com estes
“amigos”?
3. A intolerância com o seu presente é que determina o seu futuro. O rapaz caiu um si,
avaliou bem a sua vida, se arrependeu pra valer e decidiu voltar pra casa. Só há mudanças
onde há crise, onde há uma real insatisfação com o presente. O rapaz vislumbrou o que ele
poderia ser se estivesse junto com seu pai e tomou uma atitude, difícil sim, mas
transformadora.
CONCLUSÃO: Nada vai mudar, se você não começar a mudar. As palavras do apóstolo
Paulo na sua epístola aos filipenses nos encorajam demais. Ele afirma: “pois é Deus quem
efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele”
(Filipenses 2:13). E ainda declara: “Estou convencido de que aquele que começou boa obra
em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus” (Filipenses 1:6). Invista no seu
crescimento espiritual e Deus completará a obra em sua vida.
1) Você precisa afastar-se de algumas pessoas que estão atrapalhando seu crescimento
espiritual? (pelo menos até se fortalecer).

2) Você precisa tomar alguma atitude, difícil sim, mas transformadora? Queremos orar por
você.

