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40. O FILHO MAIOR (30´) 
(Essa palestra é exclusiva do Jé-Shuá) 

Existe alguém que não precisa do amor? 

(15' de tema e 15' de testemunho) 

 

 Eis aqui o outro protagonista desta misteriosa parábola, que tanta ligação tem com a nossa 

vida. Apesar de essa parábola ser bem conhecida como a aventura do “Filho Pródigo”, não 

pode passar despercebido que o mesmo espaço que é dado ao filho pródigo é dado ao 

“Filho maior”.  Jesus descreve nos detalhes a atitude desse filho maior, filho bom... até 

"bom demais”, para poder entrar no banquete do céu! 

 

 No texto se diz: "O filho maior estava no campo"... Não se fala para fazer o quê, mas 

parece ser mesmo uma pessoa legal, um “cara” bom, sossegado, que fica em casa 

enquanto o outro filho se perde com no mundão. 

Olhando-o de fora, parece mesmo aquele filho que todos os pais queriam ter: casa-trabalho-igreja! 

Parece mesmo que este filho tenha todos os motivos para se achar certinho: "Nunca te 

desobedeci, Pai!". 

 

 Parece que ele respeita o Pai, respeita a lei e é um bom trabalhador, MAS DIANTE DA 

ALEGRIA DO PAI PELA VOLTA DO FILHO PERDIDO, SEU IRMÃO, ELE SE ENTRISTECE, SE 

FECHA, FICA REVOLTADO! 

 

A volta repentina do irmão desencadeia no seu coração tudo o que estava escondido e quietinho: 

ele revela quem realmente é: "Ficou com raiva e não queria entrar"... 

Trata-se de uma mistura de sentimentos esquisitos, que tomam conta do seu coração: ciúme, 

inveja, julgamento, mágoa, amargura, desnorteamento.  

Ele não entende mais nada: Este bom jovem, bom até demais, acha que o Pai está errado, porque 

deveria amar somente quem merece... e ele merece! 

Enquanto o irmão que já se perdeu, que não presta, que nada merece, deveria sumir no mundo, 

para sempre! 

Que pai é este, que faz festa, pede comidas e danças...? 

 

 Esse filho maior não tem os mesmos sentimentos do pai. Aqui se desvenda quanto é 

mesquinho seu coração. Para ele, o irmão continua morto... que se dane... Ele é tomado 

por uma raiva profunda! 

 

O Pai queria tanto que todo mundo sentisse a mesma alegria que ele sentia, mas não foi assim! 

Esse filho maior parece mais um funcionário que um filho. Parece reivindicar seus direitos... um 

cordeiro para festejar com os amigos... se esquece até que ele é o dono de tudo! É a típica águia 

que quer viver igual uma galinha, no poleiro! 

 

 A coisa mais triste é que esse filho maior não entra na festa. Todos entram, mas 

ele não. E bem sabemos, essa festa é o céu! Portanto essa raiva mesquinha o 

deixa até fora do paraíso. 
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Nada mais sabemos deste jovem bom e certinho, que não quis entrar para não se misturar com os 

perdidos e, assim fazendo, ele mesmo perdeu tudo: ficou fora da festa, do banquete, da alegria! 

Enfim, o filho maior se revela orgulhoso e egoísta: no final da conta ele estava com a sua parte de 

herança toda inteira, quem mais perdeu foi o pai. 

 

 Quem será o melhor destes dois filhos? 

UM VIVE PERDIDO NO MUNDÃO E VOLTA PELA FOME E O OUTRO ESTÁ CONVENCIDO DE SER 

UM SANTO! 

O primeiro procura a misericórdia do Pai, porque não aguenta mais e o segundo não a quer. 

Porque acha que não precisa dela.  

O primeiro tem um tumor por fora e procura ser curado, o segundo tem um tumor por dentro, 

escondido... olha o irmão de cima para baixo, com desprezo e vê até o mal que o outro 

provavelmente não fez. Não reconhece mais seu irmão e repudia também seu pai: se fecha no seu 

egoísmo e fica só, sempre mais só! 

Não dá pra saber quem é mais "filho pródigo" entre os dois! 

 

 Esta é a tragédia de quem se acha santo: NUNCA PODERÁ SENTIR O ABRAÇO DO PAI, A 

ALEGRIA DE SE SENTIR AMADO GRATUITAMENTE, TUDO PARA ELE E COMERCIO: EU 

MEREÇO; VOCÊ TEM QUE ME DAR; VOCÊ NÃO PODE PERDOAR... 

Este é o risco de quem sempre ficou dentro da Igreja, ou melhor, de quem se sentiu sempre 

certinho: nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada... 

TEMOS QUE AGRADECER A DEUS SE NÃO NOS PERDEMOS, MAS SE SENTIR CERTINHO, É O PIOR 

JEITO DE SE PERDER. 

Pensando nestas pessoas, Jesus falou: "Os publicanos e as prostitutas passarão à vossa frente no 

reino do céu". 

Talvez, dentro de nós, estejam presentes duas personalidades: às vezes nos sentimos filhos 

pródigos, às vezes filhos maiores. 

CONVERTER-SE SIGNIFICA DESCOBRIR O ROSTO DE TERNURA DO PAI, QUE SOMENTE QUER TE 

ABRAÇAR 

 

 TESTEMUNO: 15'  
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A prova de hoje consiste em escrever os tópicos, os pontos dessa palestra (explicando em 

síntese o que fala cada um)  

 

A _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
b _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
C _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
D _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
F _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
G _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

H _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Nome inteiro em letra de forma de quem faz a prova: _______________________________________________________ 

Frat. __________________________________Data da prova __________   Assinatura: _____________________________________ 


