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Lucas 15.11-31

Fascículo - 04

Olá crianças!
Vamos continuar descobrindo tesouros muito preciosos que a Palavra de Deus
oferece.
Você já fez alguma coisa errada? Como se sentiu?
A Bíblia diz que quando cometemos pecados, nos tornamos sujos diante de
Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais cometemos pecados.
Nós mesmos não conseguimos nos limpar da sujeira do pecado.
Mas Deus pode. Como Ele pode fazer isso? Ele nos ama e sempre nos perdoa
quando nos arrependemos e lhe dizemos que estamos tristes pelo que fazemos
de errado.
Curiosidade
Esta é a Boa Notícia que a Bíblia
conta para nós. A isso a Bíblia GRAÇA - Deus me dá o que eu não mereço!
MISERICÓRDIA - Deus não me dá o que eu mereço!
chama de graça.
A PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO
Havia dois irmãos que trabalhavam na
empresa do pai. Certo dia, o ﬁlho mais
moço foi conversar com o pai e pediu a
parte da herança que ele tinha direito. O
pai não queria que o ﬁlho saísse de
casa e fosse embora, mas mesmo
assim lhe deu o dinheiro que ele
queria. O ﬁlho, então decidiu sair
em busca de um lugar bem longe
de casa. Quanto mais longe,
melhor. Assim podia fazer todas
as coisas que sempre quis, sem o
pai por perto para lhe dizer o que podia e o que não podia fazer. Agora ele tinha
liberdade.
Como ele tinha bastante dinheiro, logo fez muitas amizades. Fazia festas e
baladas e pagava para todos se divertirem. Ele fez muitas coisas erradas e
desperdiçou o dinheiro com bebidas, drogas e más companhias.
Assim que o dinheiro acabou, as amizades também se foram, pois estes amigos
estavam interessados apenas no que ele podia dar para eles.
Além de todos o abandonarem, o rapaz não encontrava emprego. Chegou até a
passar fome. Como não tinha mais o que fazer, foi procurar comida pelas ruas e
becos da cidade revirando latas de lixo. A sujeira era muita e o cheiro ruim era
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bastante forte. Enquanto procurava restos de comida nas latas de lixo, o rapaz
caiu em si e lembrou-se da mesa bonita, arrumada, e cheia de comida que havia
na casa de seus pais. Ficou muito triste por ter saído de casa e rejeitado a
companhia do pai. Arrependido decidiu, então, voltar para casa e pedir perdão.
No caminho ele ﬁcou preocupado pensando se seria recebido de volta pelo pai.
Quem sabe posso ser apenas um empregado...
Enquanto pensava e caminhava, ﬁnalmente pôde avistar sua
casa e, para sua surpresa, pôde ver o
pai na varanda. Quando viu o ﬁlho, o
pai saiu correndo pela rua ao seu
encontro. O abraçou,
beijou e o levou para casa.
Depois de um bom banho
e de roupas novas, o pai
decidiu convidar toda a
vizinhança para um jantar
especial em comemoração a volta do ﬁlho. Por
que o pai o amava muito.
Quando o irmão mais velho
chegou em casa e ouviu o barulho da festa, perguntou o que estava
acontecendo. As pessoas então contaram que a festa era para comemorar a
volta do irmão mais novo para casa. O ﬁlho mais velho ﬁcou com raiva e com
muito ciúmes do que estava acontecendo. Então o pai chegou perto dele e
tentou explicar o motivo da comemoração. Todos pensavam que o ﬁlho mais
moço havia morrido, estavam preocupados e quase sem esperança de ele
voltar. Mas, enﬁm ele voltou e isso deixou o coração do pai extremamente feliz e
aliviado.
Baseado em Lucas 15.1-31
Ajude o Filho a encontrar o caminho de volta até seu pai!
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Leia o Salmo 32.1 e depois o copie no quadro abaixo:

Entendendo a história:
1. O pai do rapaz queria que ele fosse embora?
2. O que o rapaz fez com o dinheiro que o pai lhe deu?

3. Isso foi bom ou foi mau?
4. O ﬁlho reconheceu que era culpado ou deu a culpa para os outros?
5. Em algum momento o pai deixou de amar o ﬁlho?
6. Como você sabe?
7. O ﬁlho mereceu a festa que o pai fez para ele?
8. Porque, mesmo não merecendo, o pai decidiu fazer uma festa para o ﬁlho?

Resolva a Cruzadinha com as seguintes palavrras:
GRAÇA - MISERICÓRDIA - PAI - FILHO - PERDIDO - DINHEIRO - CASA
ARREPENDIMENTO - LIXO - AMOR - PERDÃO - PECADO
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Faça uma História em Quadrinhos nos espaços abaixo, conforme as legendas
.

Pai com os dois ﬁlhos

Filho saindo de casa!

Em más companhias!

Procurando comida no lixo!
Caindo em si!

No caminho de volta para casa!

O pai abraçando o ﬁlho!

O pai desta história nos faz lembrar de Deus.
Assim como o pai nunca parou de amar seu ﬁlho, Deus nunca deixa de nos amar.
Assim como o pai recebeu o ﬁlho do jeito que ele estava, assim também Deus
nos aceita do jeito que somos.
Assim como o pai não deixou o ﬁlho ﬁcar da forma que estava, assim também
Deus não permite que ﬁquemos do jeito que somos, mas nos transforma de
forma que ﬁquemos cada vez mais parecidos com Jesus.
Assim como o pai recebeu o ﬁlho e o perdoou, assim também Deus sempre nos
receberá bem e nos perdoará quando formos a Ele arrependidos.
Assim é Deus. Como um Pai amoroso, sempre está de braços abertos, pronto
para nos perdoar e nos receber de volta. Não importa a distância e nem quanto
tempo você ﬁque longe, o amor do Pai nunca muda.
Assim é a graça de Deus.
Nossa viagem continua.
No próximo fascículo vamos descobrir
mais um lindo tesouro que se chama Perdão.
Até a vista!
Pastor Leandro Daniel Ristow
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