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É hora de retornar 

 

No Evangelho de Lucas, 15:11-32, encontramos a parábola do Filho pródigo, na qual um jovem – 

filho de um rico fazendeiro – pede antecipadamente a sua parte na herança, sai da casa paterna e 

dissolve todo o seu patrimônio.  

 

O significado da palavra pródigo, para muitos, está ligado a essa história narrada pelo Mestre. As 

pessoas acham que ser pródigo é deixar a casa paterna e envolver-se com farras, mulheres, bebedeiras 

etc.. Este entendimento está correto, apenas, em parte. Na realidade, ser pródigo é ser gastador, 

esbanjador. É aquele sujeito que não tem noção de valores e gasta tudo o que tem sem se preocupar 

com as consequências. 

  

Neste ponto, a história do filho pródigo se parece com a de muitos cristãos, que, embora estejam na 

casa de Deus, gastam todos os seus créditos, por entender que isto lhes é garantido por direito, ainda 

que seja à revelia do Pai. São aqueles que estão a exigir do Senhor suas bênçãos, e até, a gastarem-nas 

por conta, antes de recebê-las. São aqueles que vivem a insistir que, por serem filhos de Deus, podem, e 

devem, usufruir desse privilégio em detrimento da vontade do Pai, pois “Ele é amor e, no final, sempre 

perdoa”. 

 

Há muitos pródigos na casa do Pai. Pessoas que não medem as consequências e não atentam para 

a obediência. Pessoas que, pelo fato de estarem frequentando uma igreja, acham que Deus tem 

obrigação de lhes atender em tudo que querem.  

 

Entretanto, é hora de as pessoas que agem assim acordarem e retornarem à casa do Pai (mesmo 

que dela não tenham saído). Acordar significa deixar os seus gestos de prodigalidade; retornar significa 

buscar a vontade do Pai. Deixar que Ele os conduza pelos caminhos Dele. Ser obediente sem “exigir” 

nada que contrarie a vontade do Senhor.  

 

       Na história narrada por Jesus, o pai do jovem pródigo, ao vê-lo retornar à sua casa, alegrou-se 

e restituiu-lhe o status quo ante, ou, em outras palavras, permitiu que ele desfrutasse de tudo que ele – o 

pai – possuía.  

 

Conclui-se que, quando se resolve retornar, mesmo que isto signifique abrir mão de “direitos” se 

ganha muito mais, pois tudo que o Pai possui está disponível para o filho. 

 

É hora de retornar, então!   

 

Seja abençoado. 

 

 Valter Vandilson Custódio de Brito — seu pastor. 

 PALAVRA PASTORAL 
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Indonésia 
 

 

 

Na Indonésia, a situação dos cristãos vem se 

deteriorando nos últimos anos, com a sociedade 

indonésia assumindo um caráter islâmico mais 

conservador. Cristãos que cresceram em um lar 

muçulmano muitas vezes experimentam 

perseguição da família. No entanto, a intensidade 

da perseguição varia de acordo com a família e o 

local onde os cristãos vivem. Em muitas casas, as 

famílias abusam verbalmente dos familiares 

cristãos e os isolam por causa da fé. Apenas uma 

pequena porcentagem de convertidos enfrenta violência física por causa da fé cristã.   

 

O nível de perseguição também depende da região da Indonésia onde os cristãos vivem. Em certos 

pontos, como Java Ocidental ou Aceh, grupos islâmicos extremistas são fortes e influenciam a sociedade e a 

política. Se pegarem cristãos evangelizando, os cristãos podem ter problemas. Além disso, grupos de igrejas 

não tradicionais tendem a ter dificuldades para obter permissão para construir igrejas. Mesmo que consigam 

cumprir todos os requisitos legais (inclusive processos judiciais vencedores), as autoridades locais ainda os 

ignoram frequentemente.   

 

Houve alguns desenvolvimentos positivos na Indonésia. Como relatado pelo Jakarta Post, pela primeira 

vez desde que assumiu o cargo, o presidente Joko tem falado cautelosamente contra as dificuldades que os 

cristãos e outras religiões minoritárias enfrentam quando querem criar um novo local de adoração.   

 

A Indonésia subiu duas posições na Lista Mundial da Perseguição (LMP) 2021 em comparação com 

a LMP 2020. Isso se deve principalmente ao fato de que mais pressão contra os cristãos foi relatada, 

resultando em um aumento da pressão em quase todas as esferas. Não houve ataques a bombas contra 

igrejas pelo segundo ano consecutivo, mas os cristãos ainda podem ter dificuldade de se encontrar. Um 

pastor em Papua foi morto, supostamente por um soldado do governo, e mais de 50 pessoas foram 

despejadas de suas terras em East Nusa Tenggara. Dezenas de extremistas islâmicos foram presos pelas 

autoridades e os ataques foram frustrados.   

 

O principal foco de perseguição na Indonésia é a província de Aceh, na ponta noroeste de Sumatra – a 

única província governada pela sharia (conjunto de leis islâmicas). As igrejas foram fechadas em larga 

escala em outubro de 2015, e a construção de novas igrejas é impossível na região, e muito difícil em outras 

províncias. Os convertidos do islã correm o risco de enfrentar severa oposição em muitas partes da 

Indonésia, mas os cristãos ex-muçulmanos em Aceh provavelmente enfrentam a pressão mais forte.  

 

   

 

                                                                                              MISSÕES EM FOCO  

  Fonte: portasabertas.org.br 

https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/pastor-e-encontrado-morto-na-indonesia
https://www.portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/pastor-e-encontrado-morto-na-indonesia
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Dia 06 
 

Efésios 1-3 

 

Dia 07 
 

Efésios 4-6 

 

Dia 08 
 

Filipenses 1-4 

 

Dia 09 
 

Colossenses 1-4 

 

Dia 10 
 

1ª Tessalonicenses 1-5 

 

Dia 11 
 

2ª Tessalonicenses 1-3 

 

Dia 12 
 

1ª Timóteo 1-3 

 

Missões — o desafio continua de Ronaldo Lidório (Betânia, 96 páginas).  

 

Ronaldo Lidório foi missionário durante vários anos entre os “konkombas”, no oeste 
africano.  

Atualmente trabalha entre os índios na região amazônica. Neste livro, o autor 
compartilha conosco suas extraordinárias experiências, ao mesmo tempo em que 
propõe uma reflexão acerca da atuação missionária da Igreja nos dias atuais.  

Ele levanta questões importantíssimas a respeito das barreiras e das dificuldades 
encontradas. Mostra-nos também como a igreja em geral e os cristãos em particular 
podem obter sucesso no cumprimento do “ide” de Jesus.  

.  

Resenha extraída da contracapa do livro  

 
 

Domingos - 10 e 18h 

Celebrações  

 

Quartas - 19h30min 

Oração e Estudo Bíblico 

 

Sábados - 17h — alternadamente 

Reuniões do Somente eles e do somente elas 

 

Sábados - 19h 

Culto Up! 
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