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L e i t u r a   D o m i n i c a l 
 

                  Nº 139/2014                                                                                                                                               Domingo, 16 /02/2014   

Domingo do Filho Pródigo  
 

 

A Parábola do Filho Pródigo tem um sentido histórico muito preciso: a chave é a advertência 

que Jesus Cristo dirige aos líderes político-religiosos do povo: “Em verdade vos digo que os 

publicanos e as prostitutas vos precederão no Reino de Deus”. (São Mateus 21, 31).  

        Os dois filhos representam dois tipos de pessoas: os fariseus, escribas e príncipes dos 

Sacerdotes por um lado; e os pecadores e publicanos por outro. Estes, depois de resistir a Deus, convertem-se e se 

submetem a Ele. Os outros, dizendo-se justos, não cumprem a vontade divina. Esta é a razão pela qual os “pecadores” 

precederão os “justos” no Reino dos Céus.  

Junto ao sentido propriamente histórico, a parábola apresenta outro sentido, mais universal e atemporal: a atitude em 

si e por si, assumida pelos dois filhos que protagonizam o relato do Senhor.  

Os dois filhos tipificam, com efeito, uma atitude alternada de conversão e “desconversão”, que é uma variante eterna 

do homem.  

Nem todos os que se “entregam” a Deus costumam fazê-lo de modo definitivo e perdurável; com freqüência a vida é 

um tecido de conversões e “desconversões”.  

Evidentemente, nosso egoísmo e fragilidade nos obrigam a assumir a conversão como uma tarefa contínua, de toda a 

vida. Uma tarefa humilde e ao mesmo tempo “valente”, no seguimento d’Aquele que “não foi um sim e um não, já que nEle se 

cumpriu o ‘sim’ ” (2ª Epístola aos  Coríntios 1,19).  

Ninguém pode “escolher” Cristo sem que Ele o converta automaticamente em sinal de contradição - lembremo-nos: 

“Não vim trazer paz, mas a espada” (São Mateus 10, 34). E sempre que damos a Cristo o primeiro lugar em nossa vida, Ele 

passa a lutar conosco contra o mal que há em cada um de nós. Que o bem, pois, triunfe, e tornemos sempre, após nossas 

quedas, aos braços do Pai de Amor, para que Ele nos fortaleça na prática das virtudes cristãs. 
 

P Í S T O L A 
                                                                              (* do Domingo do Filho Pródigo) 
 

Prokimenon:  “Venha a nós, Senhor, tua misericórdia. Alegrai-vos, justos, no Senhor!” 
 
 

 (Salmo 33,22.1) 
  

Leitura da primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. (6,12-20) 
 

 
 

Irmãos, “tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. 

Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares; porém Deus destruirá um e outros. O corpo não é para a 

prostituição, mas sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo; e Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo 

seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E então vou tomar os membros de Cristo para fazê-los 

membros de uma prostituta? Jamais! Ou não sabeis que quem se achega a uma prostituta faz-se um só corpo com ela? ‘Porque 

serão dois’, diz ele, ‘numa só carne’. Mas aquele que se achega ao Senhor faz-se um só espírito com ele. Fugi da prostituição! 

Qualquer pecado que um homem cometer fica fora do seu corpo; mas o que se entrega à prostituição peca contra seu próprio 

corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, que recebestes de Deus, e que, portanto, vós 

não vos pertenceis? Fostes comprados por alto preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos.” 
 

E V A N G E L H O 
             (*do Domingo do Fariseu e do Publicano) 

Leitura do Santo Evangelho, segundo o Evangelista São Lucas. (15, 11-32)   

Disse o Senhor esta parábola: “um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança 

que me cabe’. E o pai dividiu os bens entre eles. Depois de alguns dias, o filho mais jovem juntou  tudo e  partiu para  uma  

terra  distante.  Lá dissipou os seus bens numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome naquela terra e ele 

começou a passar necessidade. Ele foi pôr-se ao serviço de um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos 

cuidar dos porcos. Desejava encher o estômago com o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, disse: 

‘Quantos empregados do meu pai têm pão em abundância, e eu, aqui, morro de fome! Vou partir em busca de meu pai e lhe 

direi: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu  filho.  Trata-me  como um dos teus 

empregados’. Então se levantou e voltou para a casa do pai. Ainda longe, o pai o viu e ficou comovido. Correu-lhe ao encontro 

e o abraçou, cobrindo-o de beijos. O filho, então, lhe disse: ‘Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser 

chamado teu filho’. Mas o pai falou para os escravos: ‘Trazei depressa e vesti nele a túnica mais preciosa, ponde-lhe um anel 

no dedo e sandálias nos pés. Trazei um bezerro bem gordo e matai-o. Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava 

morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado’. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, 



quando se aproximava da casa, ouviu a música e as danças.  Chamando  um  dos    criados,  perguntou  do  que  se  tratava. O  

criado respondeu: ‘Teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o bezerro gordo porque o recuperou são e salvo’. Ele ficou 

indignado e não queria entrar. Então o pai saiu e insistiu que entrasse. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos eu trabalho 

para ti, sem nunca desobedecer uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora 

que voltou este teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, matas para ele o bezerro gordo’. O pai lhe explicou: ‘Filho, 

tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso fazer festa e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e 

voltou à vida; tinha-se perdido e foi encontrado”. 
 

 

 

 

S A N T O S  D A   S E M A N A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/02 – São Teodoro Tyron, o Recruta, Mártir 
 

O Santo Mártir Teodoro, o recruta, foi um soldado na cidade de Amásia na 

região do Ponto (província a nordeste da Ásia Menor, ao longo da costa do Ponto 

Euxino, isto é, o Mar Negro), sob o comando de um certo Bringas. Eles ordenaram 

a ele que oferecesse sacrifício aos ídolos. São Teodoro firmemente e em alta voz 

confessou sua fé em Cristo, o Salvador. O comandante deu a ele muitos dias para 

que pensasse sobre isso, durante os quais São Teodoro orou intensivamente. Eles  

o acusaram de colocar fogo num templo pagão e atiraram-no numa prisão para que morresse de 

fome. 
O Senhor Jesus Cristo apareceu para ele lá, confortando-o e encorajando-o. Trazido 

novamente ao governador, São Teodoro ainda uma vez mais corajosamente e destemidamente 
confessou sua fé, pelo quê ele foi submetido a novas torturas e condenado à fogueira. O mártir 
Teodoro sem hesitação subiu à fogueira e com orações e louvações entregou sua santa alma a 
Deus. Seu martírio ocorreu no ano de 306, sob o imperador Romano Galério . 

 


