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Mensagem da  
Super-Região Brasil

Queridos Equipistas:

Estamos apresentando o texto do tema de reflexão das Equipes 
de Nossa Senhora no Brasil e no mundo para o ano de 2019.

Este tema foi preparado com muito carinho por Conselheiros e 
Casais do Equador, e está em consonância com o que vivemos 
e pudemos partilhar no Encontro de Fátima, em julho passado.

O tema que percorremos explicita-nos que a misericórdia e 
o amor são inseparáveis. Foi baseado no Evangelho de São 
Lucas, sobre o filho pródigo.

No desenvolvimento dos capítulos encontraremos uma exce-
lente referência bibliográfica, para quem sentir a necessidade 
de se aprofundar sobre os assuntos abordados.

Temos ainda dois depoimentos de casais que viveram forte-
mente a Reconciliação como sinal do Amor de Deus e dos ho-
mens para situações aparentemente incontornáveis. Os nomes 
dos casais são fictícios, mas os casos relatados são verdadeiros 
e podem acontecer em qualquer lar ou família, razão pela qual 
a profunda crença em Deus nos faz perseguir o esforço de nos 
tornarmos cada dia melhores. E as Equipes de Nossa Senhora 
são excelentes instrumentos para tal propósito. É o que o lema 
para 2019 nos orienta:

“Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi to-
mado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o 
e o cobriu de beijos”. (Lc 15, 20)
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Estamos propondo que bem aproveitemos estas oito reflexões, 
baseadas em São Lucas sobre o filho pródigo, mas principal-
mente com o olhar de “pai misericordioso”. 

Para muitos estudiosos essa passagem é um dos momentos 
mais profundos e dinâmicos dos ensinamentos de Jesus. O 
chamado que este tema nos faz é para nos convertermos no 
pai que ama, perdoa, acolhe e devolve a dignidade perdida. 
Somos a semelhança de Deus na Terra, e nos é pedido que se-
jamos santos como nosso Deus é Santo. Essa santificação só se 
consegue amando e praticando a misericórdia, através de um 
coração convertido, que experimentou a proximidade do Pai.

Peçamos ao Espírito Santo que abra nossos corações e nossas 
mentes para que possamos tomar decisões para viver mais 
profundamente nosso Matrimônio como verdadeiro Sacra-
mento, e para iluminar nosso caminho como Equipistas e 
como equipe.

O convite que Jesus faz aos pecadores, representados tanto 
pelo filho menor quanto pelo filho maior, é que convertam seu 
coração à misericórdia e ao amor.

Bom proveito. E que DEUS nosso Senhor nos acompanhe e 
proteja em nossa caminhada rumo à santidade. 
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Apresentação

Lucas 15, 11-32

Disse ainda: “Um homem tinha dois filhos. O mais novo 
disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me pertence’. 
E o pai dividiu seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o 
filho mais novo reuniu tudo o que lhe pertencia e partiu para 
uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, levando 
uma vida dissoluta. Depois de haver esbanjado tudo, houve 
grande fome naquele país, e ele começou a passar necessi-
dade. Então foi pedir emprego a um dos moradores do lugar, 
o qual o mandou para seu sítio, para tomar conta de porcos. 
Desejava matar a fome com a lavagem dos porcos, mas nem 
isso lhe davam. Caindo em si, refletiu: ‘Quantos empregados 
de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo 
de fome! Vou partir ao encontro de meu pai e vou dizer-lhe: 
Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser cha-
mado teu filho; trata-me como a um de teus empregados’. E 
partiu ao encontro de seu pai. Quando estava ainda longe, seu 
pai o avistou e, movido de compaixão, correu a seu encontro, 
atirou-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. Então lhe disse 
o filho: ‘Pai, pequei contra o céu e contra ti; não mereço mais 
ser chamado teu filho…’ Mas o pai disse aos empregados: ‘Tra-
zei depressa a roupa mais bela e vesti-o; ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. 
Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e 
reviveu; estava perdido e foi encontrado’. E começaram a fes-
tejar. Ora, seu filho mais velho encontrava-se no sítio. De volta, 
ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou 
um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. 
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Este lhe respondeu: ‘É teu irmão que voltou; e teu pai man-
dou matar o vitelo gordo, porque o recuperou são e salvo’. Ele 
ficou indignado e não queria entrar. Seu pai saiu e tentava per-
suadi-lo. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que te sir-
vo, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e nunca me deste 
um cabrito, para eu festejar com meus amigos. No entanto, 
depois que volta este teu filho, que esbanjou tua fortuna com 
as meretrizes, mandas matar para ele o vitelo gordo’. Mas o 
pai lhe disse: ‘Meu filho, tu estás sempre comigo e tudo o que 
é meu é teu também. Mas era preciso a gente festejar e se 
alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava 
perdido e foi encontrado”.

Essa parábola do Evangelho de Lucas, conhecida como a 
parábola do filho pródigo, deveria antes ser chamada do “pai 
bom”, ou melhor ainda do “pai misericordioso ou compassi-
vo”. Poderia também ser conhecida como a parábola do “fi-
lho perdido”, uma vez que antes dela estão outras que tra-
tam de uma perda: “a da ovelha perdida” (Lc 15, 4-7) e a  
da “moeda perdida” (Lc 15, 8-10), mas independentemente do 
nome, foi qualificada como a obra-prima de todas as parábolas 
de Jesus, na qual o evangelista comenta situações que encer-
ram variadas atitudes humanas e familiares, como a liberdade, 
a responsabilidade, a saudade, o retorno, a alegria, a festa,  
a reconciliação, a graça etc., que são traços universais da vida.

Lucas, que escreve o evangelho dos marginalizados, dá-nos 
uma chave de interpretação com um tema muito característico 
dele como é o perdão, representado pelo pai, como símbolo 
do amor do próprio Deus, com uma misericórdia incondicional, 
aberta, ilimitada, que não se volta apenas ao pecador (filho 
mais novo), saindo pessoalmente a seu encontro, mas também 
ao filho mais velho, o crítico teimoso, obstinado em não querer 
compreender seu amor. No entanto, mantém sua característica 
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de insistir em sua generosidade, sobretudo quando se trata 
de abrir de par em par as portas do Reino a um pecador que 
decide voltar a ele.

Através dos oito capítulos do livro, dividimos a parábola em 
temas que consideramos de reflexão profunda para o cresci-
mento espiritual, tanto individual como em casal e em equipe.

O capítulo primeiro refere-se ao sentido cristão da liberdade.

O capítulo segundo à finalidade dos dons recebidos.

O terceiro trata da crise como oportunidade de conversão.

O quarto, reconhecendo nossa fragilidade.

O capítulo quinto trata da dor por nossas faltas.

O sexto fala da misericórdia e do perdão como sinais de amor.

O capítulo sétimo compara o sentido da justiça humana 
com a justiça divina.

O último capítulo, mudando conscientemente a ordem dos 
versículos, enfoca o tema da alegria do reencontro.

Finalmente, o tema de estudo termina com uma reunião 
de balanço.

Como novidade, os testemunhos de vida, que dois casais 
do Movimento generosamente nos deram a honra de com-
partilhá-los conosco, são apresentados por partes nos oito 
primeiros capítulos do livro, que narram suas experiências e 
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sentimentos relacionados com o tema de estudo. Do mesmo 
modo, a homilia do Padre Caffarel sobre o filho pródigo, “Le 
fils prodigue”, foi transcrita quase em sua totalidade, fracionada 
em sequência nos nove capítulos, coincidindo com o tema de 
cada um deles.

A disposição de cada capítulo obedece a estrutura geral 
dos temas de estudo das Equipes de Nossa Senhora. Consta 
de cinco partes, as quatro primeiras para o trabalho mensal do 
casal, em casa, e a quinta para a reunião da equipe. Durante o 
mês cada casal disporá de textos para a escuta da Palavra, para 
a apresentação do capítulo, para a reflexão, e orientações para 
a oração e o diálogo. Disporá também de pistas e orientações 
para a reunião da equipe. Cada capítulo conta com um anexo 
de referências bibliográficas, para quem quiser aprofundar-se 
no tema.

Damos graças a Deus por nos ter chamado a servir e a 
amar mais através deste livro.
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Ressignificando as Imagens 
que Ilustram os Capítulos deste Tema 

O Tema de Estudo 2019 a partir da “Parábola do Filho Pródi-
go”, que foi o tema do último Encontro Internacional em Fátima, 
nos conduzirá em todos os capítulos por reflexões sobre o perdão, 
a reconciliação, mas principalmente sobre a generosidade de um 
pai que vive a alegria de reencontrar um filho que estava perdido. 

- O que é sair e deixar a casa do pai?

Nesses oito capítulos, a intenção principal foi a de revelar 
imagens de vários artistas plásticos que, com sensibilidades di-
versas, nos permitirão conhecer como a imagem do filho pródi-
go foi representada nos diferentes momentos de sua jornada.

Na trajetória desse filho, que na sua mala leva apenas seus 
pertences, vai também a probabilidade da volta. Entretanto, 
ao se deparar com vozes cheias de promessas, descobre que as 
sensações de vazio e de solidão andam juntas. Descobre tam-
bém que mesmo havendo a incerteza e a dúvida da recepção 
na volta, isso ainda é melhor do que o vazio do aconchego da 
casa; um lugar entre o céu e a terra.

No 1º capítulo, percebemos que o sair do filho pródigo 
está também presente na contemporaneidade. Em vários mo-
mentos, portamos nossas sacolas repletas de certezas ilusórias 
e nos aventuramos em nossa caminhada. Mas a cada passo  
(2º capítulo), mistura-se a euforia com as incertezas para es-
colher a direção a tomar. Atravessar a ponte para o outro lado. 

A peregrinação (3º capítulo) pelos dias desconhecidos 
apresenta um filho com o coração inundado pela fragilidade 
da fé. A experiência da lacuna (4º capítulo) cada vez maior 
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entre as expectativas do partir e os acontecimentos reais da 
existência mundana, porém solitária, aperta a alma.

O diálogo é interior... a ilusão de que somos partes indi-
viduais e que carregamos sozinhos a história da nossa vida... 
desmorona!

O chamado ecoa a consciência dos seus próprios pensa-
mentos (5º capítulo), constitui o outro passo; perguntar-se – o 
que se quer ao voltar? A alma é a centelha de Deus presente 
no ser humano, suscita o desejo de voltar para casa.

É o passo que faz a diferença! (6º capítulo). Neste mo-
mento inicia-se a jornada de volta, um mergulho dentro do 
mistério, e Padre Caffarel nos fala em “adoção de uma nova 
orientação de vida”.1 

Voltar (7º capítulo) requer desapegos e renúncias, a alma 
precisa pedir perdão para entender a ilusória garantia das aven-
turas. Volta-se para casa (8º capítulo) cada vez que nos per-
cebemos com as roupas já gastas e rotas.O filho volta e recebe 
roupas de tecido limpo e de toque suave que refresca a alma.

Padre Caffarel, em seu texto de abertura para este tema, 
nos presenteia com um pensamento expresso de maneira en-
cantadora: “Tenho uma ideia grande do coração de Deus, de 
seu amor paternal por mim?”.2

A jornada é longa, saímos e voltamos inúmeras vezes, di-
versificam-se os acontecimentos, multiplicam-se os caminhos, 
atravessamos pontes em direção à nossa missão para ir ao en-
contro do outro e juntos nos reconciliarmos com o Pai.

Maria Alice do Val Barcellos

1 - Pe. H. Caffarel: A Missão do Amor – Tema 2018, p. 115, ítem 3)
2 - Pe. H. Caffarel: Reconciliação, Sinal de Amor – Tema 2019, p. 27) 
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O Filho Pródigo

Pe. Henri Caffarel

Vou comentar para vocês, muito tranquilamente, uma 
página do Evangelho que vocês conhecem muito bem. Mas o 
Evangelho deve ser lido como se fosse pela primeira vez. Ele 
reserva sempre novas descobertas.

Essa página é a Parábola do Filho Pródigo. Talvez fosse 
mais bem designada como “a parábola da generosidade  
do Pai”, “da misericórdia do Pai”. E gosto de ler essa página 
nessa perspectiva. É Cristo revelando o que pensa do Pai.  
E recorrendo a todos os recursos de sua imaginação, pois tem 
uma imaginação extraordinária, Cristo, recorre a toda a sua 
engenhosidade, seus dons de narrador, para nos dizer o que 
tem mais a peito. 

Vamos tentar, ao ler essa parábola, versículo após versículo, 
permanecer nessa ótica. Que haja em nosso interior esta prece: 
“Senhor, fazei que compreenda um pouco, vislumbre um pouco 
vosso deslumbramento e vosso amor ao Pai”. Devemos ter 
certeza de que Jesus Cristo está entre nós, ansioso por ver que 
estamos abrindo-nos a sua grande confidência.

E Jesus disse: “Um homem tinha dois filhos”. 

Deviam ter, sem dúvida, menos de dezoito anos, porque 
em geral os judeus se casavam no mais tardar com dezoito anos, 
e o mais jovem disse a seu pai: “Pai, dá-me a parte dos bens 
que me corresponde”. Era algo que se fazia correntemente. 
Podia haver doação entre vivos: o filho mais velho tinha direito 
aos 2/3 do patrimônio e o encargo do lar, da manutenção de 
sua mãe, irmãos e irmãs; o filho mais jovem tinha direito a 1/3. 
Normalmente o pai dava a propriedade, mas continuava dispondo 
dos rendimentos. Os filhos não podiam dispor do patrimônio.
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“Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde”. 

Ele esperava que o pai concordasse, além do que era 
costume, em lhe permitir dispor da fortuna, de sua parte da 
herança. Era uma abordagem um tanto indelicada, podemos 
até dizer insolente, em relação ao pai; era simplesmente lhe 
dizer que queria a liberdade, ponto final, acabando com essa 
dependência. Mas o pai não contesta e reparte os bens entre 
os dois. Vocês irão constatar, ao longo dessa página, que Cristo 
é muito conciso, toca apenas no essencial, nenhuma literatura, 
nenhuma eloquência; ele apenas diz o necessário.

“Poucos dias depois” – isso parece contradizer aquilo 
que acabo de dizer (se Cristo disse-nos isso, era para fazer-nos 
entrever a psicologia do filho; Cristo não fala com linguagem 
abstrata; a fim de dirigir-se a todos, aos mais simples como 
aos sábios, ele fala de maneira concreta, e todos nós 
compreendemos que isso significa que o jovem está impaciente 
por conquistar sua independência após poucos dias). Claro! A 
dependência do pai pesa para ele. Ele quer ser livre.

“Ele vende casas, campos, gado”; talvez ele tenha 
conseguido um bom dinheiro; juntando tudo, o filho mais 
novo partiu. Ele é jovem, com saúde, tem nos pés as asas 
da liberdade, e os quilômetros desfilam. Como é rico, ele se 
hospeda em albergues durante a noite; parte no dia seguinte, 
e parece que sua felicidade cresce à medida que os quilômetros 
se multiplicam e cresce a distância entre o lar paterno e ele.  
Finalmente livre!

“Partiu para uma terra longínqua”. 

Por que uma terra longínqua? Poderia ter ido para o 
vilarejo vizinho ou cidade mais próxima. Mas não. Ele está 
impaciente por ter total independência. No vilarejo vizinho, 
seu irmão teria vindo dar-lhe sermões. “E por lá esbanjou 
tudo quanto possuía”, vivendo como pródigo. Um jovem de 
família com muito dinheiro rapidamente faz amizades, muitos 
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amigos, é assim quando se tem muito dinheiro. Ele organiza 
bailes, festas, banquetes, ele é um pouco o rei da juventude 
nesse país longínquo. Ele tem pelo menos essa qualidade, a 
da generosidade. Ele não é avarento. Existem muitas coisas 
desmerecedoras com relação a ele, mas o fato de não ser 
avarento conta a seu favor. Ele vive como pródigo.

Mas como ele tudo gastou em poucas semanas, em 
poucos meses ele dilapidou sua fortuna na alegria da liberdade. 
Nenhuma limitação! Tendo gasto tudo, houve grande fome 
naquele país, e ele começou a passar privações. As pessoas 
do país viviam de suas reservas, mas ele não tinha reservas. 
Que fazer? Podemos imaginá-lo sem dificuldade. Ele bate 
na porta de seus alegres companheiros, uma porta se abre. 
Ele é reconhecido, sabe-se que ele já não tem dinheiro. Sem 
dinheiro, sem amigos. E a porta se fecha. Uma vez, duas vezes, 
três vezes!  Mas é preciso comer apesar de tudo. Tendo feito 
o circuito dos amigos só lhe restava um recurso, ele é homem 
do campo, que se empregue no subúrbio vizinho como 
trabalhador, como servidor, como assalariado.

Tendo partido, trocando a cidade pelo campo, ele foi servir 
um dos cidadãos daquele país. Nosso rapaz, tão orgulhoso 
de sua independência, ele, um filho de família, é rebaixado 
aos mais humildes trabalhos. Aquele cidadão que sem dúvida 
não tinha realmente necessidade de mais um empregado tem 
piedade dele e o manda para os campos guardar porcos. Aqui 
novamente faço alusão à sobriedade da narração de Cristo. 
Esse detalhe é sem grande interesse. Guardar os porcos... por 
que não cabras? Por que não ovelhas? Por que não carneiros? 
Aqui novamente existe uma intenção de Cristo. Devemos 
saber que, para os judeus, o porco era um animal impuro. 
Não se comia carne de porco. Então, ser enviado a guardar 
os porcos significa a suprema humilhação. Ser um pastor já 
era grande desgraça, pois os pastores judeus não conseguiam 
praticar a lei, em especial a lei do descanso no sábado. Mesmo 
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no sábado, os animais precisam beber e comer. Ser pastor já 
era uma situação inferior, quanto mais ser guardião de porcos! 
Cristo quer mostrar que a desejada independência conduz 
finalmente à mais odiosa escravidão.

“Ele desejava, nosso jovem, encher o estômago com 
as bolotas de carvalho que os porcos comiam”.

Notemos a franqueza com que Cristo fala – lembro-me 
da reação de uma mãe de família que estava aqui durante uma 
semana de oração e me disse: Padre, o senhor teve toda razão ao 
mostrar que Cristo não tem falsos pudores; quando eu estava no 
colégio interno das freiras, não se podia dizer que tínhamos dor 
de barriga, mas sim: tenho dor por baixo de meu avental. Mas 
Cristo tem maior liberdade de palavras, sem pudores.

“Ele desejava encher o estômago com a lavagem que os 
porcos comiam”. Ele não tem direito nem mesmo ao alimento 
dos porcos. Ele chega, ele, filho de família, a ter ciúmes dos 
porcos. Naturalmente ele não ousava mergulhar o braço no 
cocho dos porcos para retirar a lavagem, isso lhe repugnava. 
Ele pedia ao patrão a lavagem, mas ele não lhe dava nada. Que 
os porcos fossem grandes e gordos, essa era a grande ambição 
do patrão. Não se importava que seu funcionário fosse magro 
como um raio de roda de bicicleta, isso não o incomodava 
muito. Não dava a lavagem para seu assalariado. 

“Caindo em si”.

Este é um caminho que ele jamais havia seguido; ele 
vivia periferia de si mesmo, em nível corporal e emocional. 
Mas, evidentemente, nunca tinha chegado ao fundo de seu 
coração; essa pequena trilha estava embaralhada demais 
para que pudesse alcançar o fundo de seu ser. Mas, então, 
ele se purifica em sua miséria e cai em si. Ele diz: “Quantos 
trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu, aqui, 
morrendo de fome?”.
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Ficamos um tanto surpresos, todavia, que a lembrança 
da casa paterna, que por semanas e meses não o perturbou, 
que essa lembrança fosse principalmente dos trabalhadores 
de seu pai, da abundância na qual ele e eles viviam, que essa 
lembrança fosse mais forte  que a da tristeza de seu pai ao vê-
lo partir de modo um tanto insolente. 

Pois bem, Cristo quer mostrar-nos um rapaz retornando 
ao lar paterno, mas também a melhores sentimentos; mas 
quer também mostrar um rapaz pouco arrependido. Durante 
certo tempo perguntei ao Senhor lendo esta página: mas, 
Senhor, por que nos deu o exemplo de um pecador com 
pouco arrependimento? Pois, na verdade, é porque está com 
fome que ele está pensando em regressar. E Cristo me disse 
– não pensem que tenho visões ou revelações –, ele me fez 
entender: imagine que apresente um rapaz chorando todas 
as lágrimas de seu coração, pensando na tristeza de seu pai, 
o que aconteceria? Lendo esta página, aqueles incapazes de 
verdadeiro arrependimento de seus pecados teriam fechado 
o Evangelho dizendo: isto não é para mim, não sou capaz de 
chorar abundantemente meus erros, meus fracassos, meus 
pecados. Pois bem, eu queria justamente que todo pecador 
fosse até o fim da parábola; por isso  apresentei apenas o 
necessário: um pecador, que primeiro é levado por seu próprio 
interesse, mas tem, todavia, certo arrependimento.

“Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: 
Pai, eu pequei contra o céu e contra ti”. 

Então, vocês podem ver que existe um período obscuro 
de certo arrependimento. Porém a motivação profunda é mais 
interesseira. “Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-
me como um dos teus trabalhadores”. Ele pensa: meu pai é 
um homem bom, mas não posso pedir o impossível, o voltar 
a ser filho da casa; mas ele não se recusará a me tratar como 
seus empregados. Percebe-se que esse rapaz é um primário, no 
sentido da caracterologia, isto é, alguém que realiza logo o que 
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pensa. Tendo pensado nisso, ele se levanta, apanha seu bastão 
ou até uma mochila – talvez –, deixa os porcos e toma o caminho.

“E levantando-se”. 

O rapaz tem isto de bom, não se desespera, não desiste.  
Ele é decidido. Ele foi para seu pai; sim, isso é fácil dizer. Após 
alguns quilômetros ele não aguenta mais, não come há dez 
dias, ele se deita numa vala, retoma o caminho com ajuda 
de seu bastão. Mas, rapidamente ele está de novo exausto, 
nem se pode dizer que à noite tenha encontrado um estábulo 
para deitar na palha. Nem sabemos se recebeu um pedaço 
de pão. Não se tinha dado conta dos quilômetros percorridos 
entre a casa familiar e o país onde havia chegado. É, na partida 
ele tinha nos pés as asas da liberdade, indo para uma terra 
longínqua; mas, na volta, tendo nos pés o peso do estômago 
vazio, tudo é diferente. Ele se pergunta se jamais conseguirá 
chegar à casa paterna.

“E levantando-se, foi ter com o pai”. 

Fim da primeira aba de nosso tríptico, pois esta parábola 
é um tríptico.  A primeira aba mostrou a miséria desse filho; 
mas Cristo, ao mostrar a miséria desse filho, quer que nos 
conscientizemos de que o pecado é fadado à miséria. O pecado 
pode ter roupagens gloriosas no início; nós nos livramos da 
dependência de Deus, queremos conquistar a liberdade, não 
queremos ser escravizados, não queremos depender de Deus, 
queremos depender de nós mesmos. Quantos de nossos 
contemporâneos aí se encontram! É isso que os separa de 
Deus! Pois bem, desligar-se do Senhor significa entregar-se 
à miséria! E é isso que Cristo queria nos mostrar! Mas ele 
também quer mostrar que nem tudo está perdido! E é o que 
veremos na segunda aba de nosso tríptico.

O personagem principal da segunda aba já não é o 
jovem, mas o pai.  É aí que Cristo desenvolve todos os recursos 
de sua imaginação e de seu coração, é aí que ele tenta fazer-
nos descobrir algo desse pai admirável.
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Penso que talvez na primeira versão da parábola, porque 
provavelmente Cristo trabalhou longamente suas parábolas, 
ele não conseguiu chegar à perfeição de uma parábola; 
os grandes escritores frequentemente escreveram versões 
sucessivas, e é interessante comparar as versões de um Flaubert 
ou de um Chateaubriand. Eu não me surpreenderia se, na 
primeira versão, Cristo representou o filho chegando a casa, 
batendo na porta, o pai abre a porta, e pai e filho encontram-
se face a face. Ele renunciou a essa apresentação, porque não 
salienta suficientemente algo que pretende dizer-nos, fazer-
nos compreender por ser essencial.

“Ainda estava longe quando o pai o viu”. 

Isso nos faz pensar que o pai, há meses, ia diariamente 
até a curva da estrada, de onde se vê o grande vale, procurando 
no horizonte, na constante espera de perceber uma pequena 
silhueta a distância. E todos os dias, no anoitecer, ele volta para 
casa. É para nos falar do Deus todo-poderoso que Cristo nos 
mostra esse pai que diariamente vigia o horizonte, na espera de 
ver seu filho voltar, o filho perdido. “Ainda estava longe quando 
o pai o viu”.

Aquela pequena silhueta no horizonte, ninguém a teria 
reconhecido. Mas alguém disse: O amor é a faculdade de 
adivinhar. O pai, imediatamente, sem nenhuma hesitação, diz: 
Aquele é meu filho. Aquela pequena silhueta titubeante no 
horizonte, titubeante não porque bebeu demais, pobre rapaz, 
mas porque está exausto, aquele é meu filho!

“E enchendo-se de compaixão”. 

Que é a compaixão? A melhor definição de compaixão 
não se encontra no dicionário, mas numa carta de Madame 
de Sévigné a sua filha que padecia de bronquite: “Minha filha, 
estou com dor em seu peito”. Eis a compaixão. Tenho dor na 
dor do outro. E o Pai tem dor na dor de seu filho, e Cristo quer 
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fazer-nos compreender que o Deus todo-poderoso, que o Pai 
das Misericórdias, tem dor na dor de seu filho pecador. Pois o 
pecador é, antes de tudo, um ferido aos olhos de Deus. É uma 
criança que se machucou, e isso lhe é insuportável. Ele tem dor 
da dor de seu filho. “E enchendo-se de compaixão”.

“E correndo”. 

Então ficamos surpresos e os ouvintes de Jesus não 
podiam deixar de se surpreender, porque um pai que corre 
era coisa insólita entre os judeus. Seria renunciar à dignidade. 
Temos até vontade de  acrescentar: O senhor tem idade!  Corre 
o risco de um infarto! E mais, isso não é educativo! Talvez. 
Espere por ele! Bem, talvez não seja educativo! Não é razoável! 
Talvez. Mas o amor nunca é razoável! “E correndo”. O pai 
corre. É para nos fazer compreender a ternura de Deus, o Pai 
para com um pobre, lamentável pecador. “E correndo”.

Numa semana de oração, achei entre os bilhetes 
dirigidos a mim esta pequena folha de papel. Era uma mãe de 
família, que participava do retiro, e me falava da reflexão de 
seu pequeno garoto, que se chama Bento e tem quatro anos 
e meio de idade. É um grande exegeta, e vocês o perceberão 
nesta página, que diz o que um exegeta jamais foi capaz de 
descobrir por si só. “Quando contava para ele, pela primeira 
vez, a parábola do filho pródigo – essa criança de quatro anos 
e meio tem sorte de ouvir comentários desta parábola –, e 
cheguei ao momento quando o pai corre ao encontro de seu 
filho, ele me interrompeu e disse: Mamãe, eu tenho certeza 
que o pai lhe disse: não quero nem ouvir a respeito de suas 
bobagens”. É extraordinário. Ah! Qual é o sábio que encontrou 
coisa parecida? Isto me fez refletir. Eu compreendo.

Portanto, correndo, ele chega até o filho. Eu, no lugar do 
pai, suposto que tivesse corrido, os punhos sobre os quadris, 
teria dito: Então, então! O que acha?  Ele se lança ao  pescoço 
do filho, como se ele é que tivesse de pedir perdão. “Lançou-se  
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ao seu pescoço”, é para nos falar do Deus todo-poderoso 
perante o pobre pecador. E abraça-o longamente. O pobre 
rapaz não esperava nada disto, fica totalmente surpreso. 

Vocês podem pensar, talvez, que tudo isto é ideia original 
do Padre Caffarel. Nada disso. Esteve aqui em Troussures, 
durante uma semana de oração, uma senhora – isso há 
bastante tempo, foi em 1972 – que voltara de Nazaré, onde 
ouviu a homilia de Monsenhor Raya, Bispo de Nazaré naquela 
época, um palestino, naturalmente. Ela veio ver-me dizendo: 
Mas Monsenhor Raya pensa exatamente como o senhor.  
Eu disse: talvez seja eu que penso como ele. Ela continua: Anotei 
em taquigrafia o que ele nos disse durante aquela homilia, e 
especialmente no que tange ao filho pródigo. Quer ouvir? Claro. 
E descobri que não estava errado na minha interpretação.

“O filho pródigo, para nós orientais, é uma história 
estúpida. Parece que Cristo se riu de nós, da mentalidade 
oriental; para nós, orientais, um pai que desce à rua para 
receber um garoto que volta de longe, nunca! Um pai, mesmo 
se seu filho volta da França com um magnífico diploma, do 
qual se orgulham a família e toda a aldeia, nunca desce à rua 
para recebê-lo. Se estiver muito empolgado, ele se dirige até a 
janela para olhar. Mas, quando o filho entra na casa, o pai está 
sentado na sua cadeira. E diz ‘tudo bem, seja bem-vindo’. Então 
o rapaz beija a mão de seu pai, pede sua bênção. Aí então o 
pai pode abraçá-lo. Mas que o pai possa correr ao encontro do 
filho, nem pensar! É uma loucura. Isto é inconcebível para nós. 
Talvez a mãe possa correr até a rua para receber seu filho. O 
pai, nunca”. 

Isso significa que Cristo fez afirmações totalmente insólitas. 
Que ele tenha surpreendido, até escandalizado seu auditório, 
nem se importou com isso. Foi o meio que usou para nos fazer 
descobrir o inimaginável amor do Pai do Céu, o incrível amor do 
Pai do Céu, o escandaloso amor do Pai do Céu.
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“Mas o pai disse aos seus servos...”

Sim, mas completemos as passagens que faltam. O pai e 
o filho retomam o caminho em direção à casa. E nos campos 
ao redor da casa eles veem servos que o pai chama. Quando 
chegam os servos, que provavelmente não reconhecem o 
rapaz, aquele rapaz magricela, aquele rapaz que cheira mal, 
que pode ser um vagabundo do mais baixo nível, ouvem o 
pai pedir que tragam uma túnica. Era a maneira de acolher 
os hóspedes, os convidados nobres para honrá-los.  Aliás, era 
muito agradável para o viajante, que tinha transpirado e cuja 
roupa estava empoeirada, receber e vestir uma túnica limpa, 
nova. Mas eu me esqueci de um advérbio. Atenção!

Antes disso o pai disse aos servos: rápido! Não lhes diz 
nada esse rápido?  Quanto a mim, eu me lembro daquilo que 
vimos no princípio. Após poucos dias, o filho mais jovem partiu, 
ele estava impaciente para conquistar sua independência. Esse 
advérbio mostra o pai impaciente – não diria para recuperar 
seu filho, seria uma expressão desagradável –, impaciente para 
ver seu filho reencontrar seu lugar na família. E é por isso que 
os servos devem trazer uma túnica. E ouçam o qualificativo, 
não devemos deixar passar nenhuma palavra, nenhum 
qualificativo. “A mais bonita”. Penso que os servos ficaram 
surpresos, intrigados, perguntando: isso é um desperdício. 
Esse rapaz cheira a porco, e vamos dar-lhe a mais bela túnica  
de nosso guarda-roupa. Isso não é razoável.  Mas o amor não 
é razoável.  É para nos falar do Pai do Céu que acolhe um 
pecador. “Trazei depressa a mais bela túnica e vesti-o”. O mais 
surpreso é o filho, realmente não esperava isto.

...“Ponde-lhe um anel no dedo”. 

O anel, atenção! Não é um anel qualquer, como uns e 
outros de vocês podem usar. É o sinete, o selo com o qual 
se assinavam os documentos. E os servos não se enganavam 
e pensavam: o velho já não regula. Esse menino mimado é 
capaz de vender a casa, os estábulos, os campos, e o velho 
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irá dormir na palha, e nós também. Não é nada razoável dar 
o anel a esse filho perdido. “Ponde-lhe um anel no dedo”.  
É que o Senhor, o Cristo quer ensinar-nos alguma coisa: perdoar 
significa confiar totalmente. É o que ele fará com São Pedro. 
Quando ele o perdoou, ele lhe entregou a Igreja. “Apascenta 
meus cordeiros, apascenta minhas ovelhas”. “Ponde-lhe um 
anel no dedo”. E o Pai está atento aos menores detalhes; é 
para nos falar do Pai todo-poderoso. 

“Vejam seus pobres pés”; “Coloquem sapatos nos 
seus pés”.

Não as sandálias dos servos, mas os calçados dos 
senhores. “Coloquem sapatos nos seus pés”, esses pobres pés 
ensanguentados, cobertos de poeira.

Os servos vão sair. O pai os retém. E pede: “Trazei o 
vitelo gordo”. Para nós leitores do século vinte e moradores 
de cidade, o vitelo gordo não significa nada. Mas devemos 
entender que numa fazenda da Palestina, o vitelo gordo é 
grande personagem, destinado para a próxima grande festa, 
por exemplo, o casamento do filho mais velho. Então, os 
servos têm a impressão de que é um sacrilégio. Matar o vitelo 
gordo para esse rapaz?

“Trazei o vitelo gordo e matai-o; comamos e 
festejemos”.

Que ideia é essa de festa? O pai convida tocadores 
de flauta, tocadores de pandeiro, o pai oferece um grande 
banquete, mas não devemos nos deixar enganar. A festa não 
significa primeiramente festividades externas, a festa está no 
coração do pai. É porque há uma festa em seu coração que 
ele deseja que toda a casa esteja festejando, e que todos se 
alegrem com ele. Isso é para falar de Deus acolhendo um 
pecador. Existe mais alegria no céu por um pecador que volta, 
diz o Cristo em outra passagem.
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“Comamos e festejemos”.

Penso, tenho certeza, que o filho mais novo está confuso. 
Nunca havia suspeitado do amor de seu pai; é através desses 
acontecimentos que ele descobre até que ponto é amado.  
Ele descobriu a verdadeira revelação do amor nesse dia. E isso 
reflete bem nossa própria história; no dia em que voltamos a 
Deus, com nosso pobre pecado, é que Deus nos perdoa. É a 
grandeza do sacramento da reconciliação. Quando se é padre, 
quando durante 56 anos confessamos, quando vimos seres 
perturbados que, após terríveis pecados, não ousam acreditar 
que voltam a ser filhos bem-amados, compreende-se a reação 
desse rapaz. Ele descobre o amor de seu pai, o inimaginável 
amor de seu pai. Por isso jamais se sentiu tão íntimo, jamais se 
sentiu tão próximo de seu pai.

Diz-se que um rabino conta esta história a suas ovelhas: 
ele as faz compreender que o pecado do homem corta o 
vínculo que o liga a Deus. Mas quando o homem se arrepende 
e volta para Deus, então Deus toma as duas pontas da corda e 
faz um nó para ligar o pecador a ele; mas, quando se faz um 
nó, a corda fica mais curta. Assim, o pecador fica mais próximo 
de Deus após seu pecado, mais do que antes do pecado. E 
penso que, se cometemos vários pecados, então temos uma 
verdadeira corda cheia de nós para ir até Deus. É lógico. E 
como os servos estão totalmente perplexos, o pai oferece uma 
explicação: porque este meu filho estava morto e reviveu... 
temos vontade de dizer-lhe: “estava morto”,  “estava morto” 
é um pouco exagerado... não estava bem, isto é certeza. Mas 
daí a considerá-lo como morto! É como se Cristo se esquecesse 
do simbolismo e da parábola para nos contar a realidade. 
Pois, de fato, um pecador é um morto. Um corpo sem alma, 
um cadáver, mas um corpo e uma alma sem Santo Espírito 
é um morto, um cadáver espiritual. Ele estava perdido e foi 
reencontrado; e começaram a festejar.
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Terceira aba de nosso tríptico: Durante muito tempo não 
lhe atribuí grande importância: era como se fosse o prato de 
entrada. Gostaria que a parábola terminasse antes. Agora, 
porém, atribuo grande importância a esta terceira aba do 
tríptico. Ela vai mostrar-nos a atitude de Deus para com os justos, 
isto é, aqueles que não são muito pecadores, e os fariseus.

“O filho mais velho estava no campo naquele dia”.

Voltando após o trabalho, coloca as ferramentas no 
ombro e dirige-se para casa. E ao aproximar-se da casa, tem 
impressão de ouvir música e danças. Não há outras casas por 
ali, a não ser a casa de sua família. Não é possível. Ele continua 
indo, mas é bem isso: música e danças. Então seu coração 
se torna rancoroso. Como?  Um dos servos, sem dúvida um 
dos servos, tinha saído da sala da festa, talvez para buscar 
um feixe de lenha, ou uma garrafa escondida atrás do monte 
de lenha; ele o chama e pergunta o que estava acontecendo. 
Reconhecemos que aquele servo não era muito psicólogo, não 
passou pela faculdade de administração, nem era diplomático; 
por isso responde sem rodeios: o seu irmão voltou, sabe, e seu 
pai matou o vitelo gordo –  era exatamente o que não devia 
ter dito – porque o recuperou são e salvo. O filho mais velho, 
encolerizado, jura que não vai entrar. 

Aqui o Evangelho nada diz, mas devemos suprir as 
palavras que faltam. O servo entra e procura o pai, e murmura-
lhe no ouvido: Sabe, o senhor tem um filho mais velho. Na sua 
alegria o pai esqueceu-se que tinha um filho mais velho. Então, 
o que está acontecendo? Ele não quer entrar, está furioso. Eu, 
no lugar do pai teria dito: Escute, vá procurá-lo e diga que se 
ele tem ciúmes como um moleque de doze anos, então pode 
ficar onde está.  Não é assim  nosso Pai. 

E ele saiu. E então suplicou-lhe; de fato não é sensato, 
mas o amor não é sensato. Ele suplicava àquele filho de mau 
humor, àquele filho enraivecido, que respondeu ao pai: Como? 
Há tantos anos que sirvo o senhor, sem nunca transgredir uma 
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ordem sua. Aquele filho mais velho não era qualquer um. Ele 
era verdadeiramente o justo, um homem de virtudes: e a mim 
nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. E aí 
ele se torna agressivo contra o pai. Mas, quando seu filho, que 
consumiu seus bens com cortesãs – ele nada sabe, mas não se 
importa em humilhar o irmão –, aliás, ele diz “seu” filho e não 
“meu” irmão. Ele não quer ter nada em comum com aquele 
rapaz. Quando volta, então para ele, o senhor mata o vitelo 
gordo. O pai, quase insultado pelo filho, diz: “Meu pequeno 
filho”, é a palavra usada pela Virgem Maria quando encontrou 
Jesus no templo. Eis como ele fala ao filho mais velho que 
o insulta, e não demonstra arrependimento, mas tem uma 
devoção amarga, ácida.

“Meu filhinho”, você está sempre comigo”. Esse pai é um 
pouco ingênuo, como se fosse a maior felicidade para um filho 
estar sempre junto ao pai. Cristo quer falar-nos da felicidade dos 
homens junto de Deus, do partilhar a vida de Deus.

“Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu”. 

Eis algo que ele nunca havia suspeitado. É para falar 
de Deus, de Deus em relação aos homens, de Deus que quer 
que saibamos que todas as suas riquezas nos são oferecidas. 
Mas é necessário festejar e se divertir porque seu irmão que 
estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Temos 
a impressão de que o filho mais velho continua numa atitude 
amarga, hostil. Está tudo acabado.

Não, não terminou. Ainda temos o ponto final. Deve-se 
meditar nos pontos também, quando se medita sobre uma 
página do Evangelho, e esse simples e pequeno ponto revela 
muitas coisas.

E o resto da história, que aconteceu com o filho mais 
velho? Entrou na sala da festa? Não se sabe. A parábola é 
truncada, incompleta, cheia de sentido. E para compreender 
esse ponto final devemos pensar que entre os ouvintes 
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não havia simplesmente pessoas boas. Todos os homens 
e mulheres, que ouviam Jesus com tanta alegria, parecem 
pessoas muito simples, pessoas do povo; mas também havia 
escribas, fariseus, revestidos de suas dignidades virtuosas, 
tentando encontrar falhas em Jesus, não perdoando sua 
impiedade, pois consideravam Jesus um ímpio, já que se 
sentava à mesa dos pecadores. E então, tal história só poderia 
levá-los a reagir violentamente.

Jesus dirige-se a eles. Mas, se existe um ponto final, é que 
não sabemos, as cartas estão na mesa. Jesus quer deixar-lhes 
abertas todas as possibilidades. O filho mais velho representa 
os fariseus, e Jesus não decide se o filho mais velho entrou ou 
ficou do lado de fora. E, infelizmente, sabemos a história! Os 
fariseus não entraram na sala do banquete.

Gostaria de salientar que o filho mais novo e o filho mais 
velho, com seus sentimentos medíocres, são pecadores; cada 
um a sua maneira cometeu o mesmo pecado entre outros. 
Tanto um como o outro têm uma medíocre ideia do amor do 
pai.  E isso é um pecado muito grave. Compreendi isso quando 
um dia, ao abrir a porta de meu escritório em Paris, me deparei 
com a presença de uma mulher, que quase não reconheci, a 
tal ponto seu rosto estava desfigurado pela dor. Ela entra e 
senta-se na poltrona a minha frente. Talvez fosse a primeira 
vez em minha vida que via alguém de quem era verdade dizer: 
tinha um nó na garganta, não conseguia falar. Então ela me 
estende uma carta que tira da bolsa. Eu olho para a carta, para 
a assinatura, Helena, sua filha, e leio a carta: Mamãe, quando 
encontrar esta carta no meu quarto será meia-noite, ou talvez 
duas da manhã, saiba que estarei naquele momento no fundo 
do canal. Cometi um pecado imperdoável. Adeus, mamãe.

E aquela mulher estava transtornada. Ela me fez entender 
o que a transtornava, pois jamais o teria adivinhado. “Mas, 
padre, quando penso que Helena tinha uma ideia tão pequena 
do meu coração, que poderia imaginar que aos meus olhos 
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houvesse um pecado imperdoável, e que um dia pudesse 
fechar-lhe a porta e meu coração”. Era isto que transtornava 
aquela mulher.

Bem, penso que o mais grave dos pecados que podemos 
cometer contra Deus é ter uma ideia pequena de seu coração. 
O filho mais novo tem uma ideia pequena do coração do 
pai, mas pensou, todavia, que o pai o aceitaria como servo.  
O filho mais velho não ousava pedir o cabrito, tinha uma ideia 
pequena do coração do pai.

Ter uma ideia pequena do coração de Deus, eis o que 
ofende o coração de Deus.  Ter uma ideia grande do coração 
de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida, por mais 
medíocres, por mais pecadores que possamos ser, isso glorifica 
a Deus. E devemos perguntar-nos de vez em quando: tenho 
uma ideia grande do coração de Deus, de seu amor paternal 
por mim?

Eis o que Cristo quer fazer vocês compreenderem 
esta manhã. E ele espera de cada um de nós, que reler essa 
parábola, nos permita participar de seu encantamento, diante  
do inimaginável amor de seu Pai. E penso que não existe 
alegria maior para Cristo e para o Pai do que ver crescer em 
nosso coração uma ideia muito alta de amor paternal.
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em Nantes, fato que inspirou os temas 
de suas pinturas sobre embarcações.  

A atividade de seus pais na indústria da 
moda também foi relevante na forma-
ção de seu estilo, já que retratou figuras 
femininas vestidas em elegantes roupas 
no cotidiano francês, especialmente da 
classe média alta. Ficou muito conheci-
do como o pintor do gênero feminino. 

Por volta de 1854, sob grande influên-
cia inglesa, passa a usar o nome James  
Tissot, em razão de seu grande interesse 
em tudo que fosse de origem daquele país.



Mas foi na década de 1880 que 
teve a sua revelação e que o levou 
a visitar as catedrais da França e a 
criar uma série de 35 obras de ce-
nas da vida de Cristo. Durante esta 
década religiosa é que James Tissot 
produziu uma série de três pintu-
ras intituladas: “O Filho Pródigo 
na Vida Moderna: A Partida, Em  
Clima Estrangeiro e O Retorno”, 
obras compostas por três pinturas 

totalmente ambientadas na vida in-
glesa contemporânea, sendo mais 
tarde expostas na Dudlley Gallery de 
Londres. Acompanhavam a exposi-
ção desenhos e aquarela das mesmas 
pinturas e gravuras e posteriormente 
reproduzidas amplamente em toda a 
Inglaterra. Após sua morte a série re-
torna à França, permanecendo defi-
nitivamente no Museu de Nantes em 
sua cidade natal.
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ESCUTA DA PALAVRA
“Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 
‘Pai, dá-me a parte da herança que me pertence’. E o pai 

dividiu seus bens entre ambos.” (Lc 15,11-12)

Meditação

Na época de Jesus, a lei judaica estabelecia, para casos como o 
da parábola, que o primogênito recebesse dois terços da heran-
ça, enquanto que ao mais novo cabia um terço (Dt 21, 17), e 
o direito de dividir a herança correspondia ao pai, o qual podia 
estabelecer a divisão como e quando quisesse (cf. Gl 4, 1-3).

O jovem da parábola, sem se importar com os costumes de 
seus antepassados, nem com a dor que causava a seu pai ao 
lhe pedir a herança em vida, usa de seu livre arbítrio e tira dele 
e de sua família uma parte de seu meio de sustento, e abando-
na a segurança de seu lar.

Este é um fato inédito e contraditório com a tradição da época. 
A maneira de solicitar a herança e de imediato sair era equiva-
lente a desejar a morte do pai. 

O pai, seguramente com uma dor profunda pela atitude de seu 
filho menor, a quem sua vida não importava, respeita seu dese-
jo de liberdade, e não apenas reparte a herança como também 
entrega livremente o que deveria continuar a seu uso até a 
morte. Que grande decepção deve ter sido para ele que seu 
filho quisesse separar-se do vínculo familiar, e decidisse partir, 
deixando o calor e o amor da família, sem se importar com 
as consequências. No entanto, o pai concorda em dar-lhe a 
liberdade solicitada, sem saber quais seriam as consequências, 
demonstrando assim um amor maior que a dor de vê-lo partir.

1capítulo

O Sentido Cristão 
da Liberdade

1



33

O desejo de tornar realidade o direito à liberdade requer uma 
preparação para nos responsabilizar pelos atos que derivem da 
conquista dessa liberdade.

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é refletir sobre o verdadeiro sentido 
da liberdade na tomada das decisões fundamentais em nosso 
projeto de vida pessoal e conjugal.

Atualmente se engana e se confunde a humanidade com 
conceitos equivocados de liberdade, de dignidade humana e 
de verdade, abusando deles para induzir ao individualismo, e  
manipulando-os à vontade, em benefício de uns poucos, ou 
de ideologias políticas, ou de grupos econômicos poderosos. 
Os que pensam e atuam de acordo com princípios e valores 
cristãos, aceitos moral e universalmente, os que se despojam 
das paixões e discernem livremente suas decisões para buscar 
a verdade são, agora, lamentavelmente minoria.

O discernimento espiritual é uma ferramenta que todo cristão 
deve conhecer e usar sempre em sua vida. “Para Santo Inácio, 
o discernimento é um processo cuja finalidade é escolher, em 
oração, dentre várias opções boas, aquela que mais nos leva ao 
serviço e ao louvor de nosso Senhor, e à nossa salvação. Discer-
nir não é escolher entre o bem e o mal, mas sim entre o bom e 
o melhor”. As condições para um bom discernimento são: o de-
sejo sincero de seguir a Jesus; alcançar liberdade interior; cultivar 
uma vida de oração; reconhecer a ação de espíritos: consolação 
ou desolação; definir o tema do discernimento e nos informar 
para estabelecer as opções possíveis e fazer uma escolha. (Gus-
tavo Calderón, S. J., Colegio de la Provincia Centro de la SR His-
panoamérica de los ENS, Bogotá, 29 de janeiro de 2016).

Com relação ao casamento, deve-se ter presente que, desde que 
o casal se une, sua vida não é a mesma; deverão, portanto, apren-
der a discernir, sobretudo no que se refere a comportamentos  

2
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e decisões, respeitando sempre a liberdade do outro, manten-
do assim a confiança que dá estabilidade à relação.

Se na prática nos perguntamos como se desenvolve a liberda-
de na vida conjugal, devemos primeiro estar conscientes de 
que as decisões já não são de um só, mas que tudo passa a ser 
dos dois, tudo será em consenso, existindo obviamente ações 
que não são tão importantes, moralmente falando, e que, por-
tanto, não precisam ser objeto de consultas. Na relação de-
seja-se que ambos saibam partilhar seus projetos ou anseios, 
para evitar que se tome uma decisão errada. Se agimos unila-
teralmente, cometemos uma injustiça contra o outro, porque 
estaríamos nos aproveitando de algo que já não nos pertence 
em sua totalidade.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO
Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  

Parábola do Filho Pródigo - 1ª Parte 

Vou comentar para vocês, muito tranquilamente, uma página 
do Evangelho que vocês conhecem muito bem. Mas o Evange-
lho deve ser lido como se fosse pela primeira vez. Ele reserva 
sempre novas descobertas.

Essa página é a parábola do filho pródigo. Talvez fosse mais 
bem designada como “A parábola da generosidade do Pai”, 
“da misericórdia do Pai”. E gosto de ler essa página nessa pers-
pectiva. É Cristo revelando o que pensa do Pai. E recorrendo a 
todos os recursos de sua imaginação, pois tem uma imagina-
ção extraordinária, Cristo recorre a toda a sua engenhosidade, 
seus dons de narrador, para nos dizer o que tem mais a peito. 

Vamos tentar, ao ler essa parábola, versículo após versículo, 
permanecer nessa ótica. Que haja em nosso interior esta pre-
ce: “Senhor, fazei que compreenda um pouco, vislumbre um 
pouco vosso deslumbramento e vosso amor ao Pai”. Devemos 
ter certeza que Jesus Cristo está entre nós, ansioso por ver que 
estamos abrindo-nos a sua grande confidência.

1capítulo
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E Jesus disse: “Um homem tinha dois filhos”. 

Deviam ter, sem dúvida, menos de dezoito anos, porque em 
geral os judeus se casavam no mais tardar com dezoito anos, e 
o mais jovem disse a seu pai: “Pai, dá-me a parte dos bens que 
me corresponde”. Era algo que se fazia correntemente. Podia 
haver doação entre vivos: o filho mais velho tinha direito aos 2/3 
do patrimônio e o encargo do lar, da manutenção de sua mãe, 
irmãos e irmãs; o filho mais jovem tinha direito a 1/3. Normal-
mente o pai dava a propriedade, mas continuava dispondo dos 
rendimentos. Os filhos não podiam dispor do patrimônio.

“Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde”. 

Ele esperava que o pai concordasse, além do que era costume, 
em lhe permitir dispor da fortuna, de sua parte da herança. Era 
uma abordagem um tanto indelicada, podemos até dizer inso-
lente, em relação ao pai; era simplesmente lhe dizer que queria 
a liberdade, ponto final, acabando com essa dependência. Mas 
o pai não contestou e repartiu os bens entre os dois. Vocês irão 
constatar, ao longo dessa página, que Cristo é muito conciso, 
toca apenas no essencial, nenhuma literatura, nenhuma elo-
quência; ele apenas disse o necessário.

Testemunho de Bianca e Antonio - 1ª Parte

Ambos: Somos um casal com seis filhos, que educamos no 
amor e na fé, procurando sempre desenvolver sua liberdade e 
sua autoestima para que, ao chegar à idade adulta, pudessem 
escolher o caminho de sua vocação e de sua vida.

Nosso filho mais velho, no entanto, ao terminar sua educação 
secundária, e depois de problemas acadêmicos e de comporta-
mento, começou a rodear-se de más amizades. Parecia não ter 
um rumo na vida e, pouco a pouco, começou a tomar decisões 
equivocadas, que o levaram ao consumo de drogas e álcool. 
Essa situação produziu uma mudança em sua personalidade, 
em sua segurança pessoal; sua relação conosco e com seus 
irmãos foi deteriorando-se, causando cada vez mais problemas. 
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Até que um dia partiu de nossa casa, levando com ele a heran-
ça de amor, valores e fé que lhe havíamos transmitido.

Bianca: Nós começamos a compreender a doença da depen-
dência das drogas. Consultamos médicos especializados para 
compreender a situação de nosso filho; e os diagnósticos eram 
cada vez piores. Bipolaridade, transtorno duplo de personali-
dade, e o prognóstico que esse quadro pioraria com o tempo. 
Foi classificado como paciente psiquiátrico, cuja medicação de-
via ser dosada, por ser incapaz de tomá-la pessoalmente. Um 
quadro desconsolador.

Mas, junto a isso, começamos também a viver sobretudo a ex-
periência profunda da descoberta de um amor verdadeiramen-
te incondicional a ele. Foi muito duro para mim acostumar-me 
a não ter notícias de meu filho, a pensar nele sem saber se 
estava bem ou não. Isso continuou por anos em nossa vida.

A vulnerabilidade do filho, que vive um desajuste emocional e 
afetivo, provoca uma compaixão muito grande em sua mãe. No 
entanto, quando consumia drogas, nosso filho tornava-se  vio-
lento, e muitas vezes nós também assumimos atitudes de raiva 
ou ressentimento, porque não sabíamos de que maneira lidar 
com essas situações que escapavam de nosso controle. A oração 
constante era a única coisa que alimentava a esperança.

Antonio: Como pai, havia alimentado expectativas com respeito 
ao que meu primogênito poderia vir a conquistar como homem 
adulto; tinha muitos planos para ele, estudos universitários, traba-
lho, esportes, de alguma maneira me via a mim mesmo projetado 
nele. Ao compreender os problemas em que se encontrava, tive 
de colocar de lado todas as minhas expectativas, e centrar-me no 
amor que tinha e tenho por ele, para tratar de ajudá-lo. Diante de 
sua decisão de partir, só lhe disse que não se preocupasse por ser 
diferente de mim, mas que fosse fiel aos valores recebidos e que 
os visse como uma valiosa herança que não devia desperdiçar. No 
uso de sua liberdade, ele se foi e só nos restava orar por ele.

1capítulo
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Testemunho de Mário e Maritza - 1ª Parte

Ambos: Quando decidimos unir-nos e receber o Sacramento do 
Matrimônio, nós o fizemos por decisão própria e livre, de um 
amor de jovens de dezenove e vinte e um anos. Tivemos pouco 
tempo de namoro, pouco menos de dois anos e já esperávamos 
nossa primeira filha. Começamos uma vida com limitações eco-
nômicas, sem experiência, iniciando nossas etapas universitária, 
matrimonial e de pais. Naqueles momentos nossos pais não es-
tiveram de acordo com nossa união, ainda mais que havia uma 
gravidez, que trazia uma espécie de confusão ou dúvidas quanto 
a nossa decisão e sua verdadeira razão. Ao cabo dos anos, confir-
mamos claramente que o verdadeiro motivo de nossa união tinha 
sido nosso amor, e que foi uma decisão tomada para toda a vida.

Maritza: Não conhecíamos o verdadeiro significado do matri-
mônio, era apenas o cumprimento de uma obrigação. No en-
tanto, eu estava segura que amava meu esposo, cheia de espe-
ranças e emoções, convencida de que era o correto a fazer.

Lamentavelmente, com o passar dos anos e como duas pessoas 
jovens e inexperientes, que decidiram unir-se pelo Matrimônio, 
começou a se apresentar uma série de problemas, de situações 
em nossa vida matrimonial; afastados de Deus, pois com esfor-
ço íamos à Eucaristia, não orávamos nem colocávamos nossa 
vida em suas mãos. Mário dedicou-se a trabalhar e trabalhar, 
saía cedo de casa e chegava muito tarde, quase apenas para 
dormir, e eu toda dedicada a nossas filhas. Fomos distancian-
do-nos cada vez mais, e lamentavelmente não soubemos con-
versar, nem resolver a situação pelo diálogo, deixando de lado 
quem podia nos apoiar: Deus. A liberdade que ele nos deu, nós 
a entendemos mal, afastamo-nos e não nos confiamos a ele.

Constituição Gaudiun et Spes. 
Concílio Vaticano II. 1965. 

Excelência da liberdade
“[17] Mas é só na liberdade que o homem se pode converter ao 
bem. Os homens de hoje apreciam grandemente e procuram 
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com ardor esta liberdade; e com toda a razão. Muitas vezes, 
porém, fomentam-na dum modo condenável, como se ela con-
sistisse na licença de fazer seja o que for, mesmo o mal, contan-
to que agrade. A liberdade verdadeira é um sinal privilegiado 
da imagem divina no homem. Pois Deus quis ‘deixar o homem 
entregue à sua própria decisão’, para que busque por si mesmo 
o seu Criador e livremente chegue à total e beatífica perfeição, 
aderindo a Ele. Exige, portanto, a dignidade do homem que ele 
proceda segundo a própria consciência e por livre adesão, ou 
seja, movido e induzido pessoalmente desde dentro e não leva-
do por cegos impulsos interiores ou por mera coação externa.  
O homem atinge esta dignidade quando, libertando-se da es-
cravidão das paixões, tende para o fim pela livre escolha do bem 
e procura a sério e com diligente iniciativa os meios convenien-
tes. A liberdade do homem, ferida pelo pecado, só com a ajuda 
da graça divina pode tornar plenamente efetiva esta orientação 
para Deus. E cada um deve dar conta da própria vida perante o 
tribunal de Deus, segundo o bem ou o mal que tiver praticado.” 

(Ed. Vozes, 29ª edição, Petrópolis, 2000)

Encíclica Veritatis Splendor. 
João Paulo II. 1993. 

“[31] Os problemas humanos mais debatidos e diversamente 
resolvidos na reflexão moral contemporânea estão ligados, mes-
mo se de várias maneiras, a um problema crucial: o da liberdade 
do homem.”

Não há dúvida de que a nossa época adquiriu uma percep-
ção particularmente viva da liberdade. “Os homens de hoje 
tornam-se cada vez mais conscientes da dignidade da pessoa 
humana”, como já constatava a Declaração Conciliar Dignitatis 
Humanae, sobre a liberdade religiosa. [52] Daí a reivindicação 
de que os homens possam “agir segundo a própria convicção 
e com liberdade responsável, não forçados por coação, mas 
levados pela consciência do dever”. 
(http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_06081993_veritatis-splendor.html)

1capítulo
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PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL

 - Que diferenças encontramos entre liberdade e libertinagem?  
Perguntamos a nossos filhos o que a liberdade significa para eles?

 - Sentimo-nos livres para tomar nossas próprias decisões, em 
nosso casamento e em nossa família, ou somos coagidos, 
ou influenciados pelas correntes individualistas atuais? Até 
onde devemos deixar ao outro um espaço de liberdade?

 - Que diferença há entre tomar decisões com ou sem Nosso 
Senhor Jesus Cristo?

A REUNIÃO DE EQUIPE
A - Coparticipação

Sugerimos para este momento da reunião de equipe comentar 
algum momento em que não nos tenhamos sentido livres para 
tomar uma decisão importante, seja pessoal ou do casal, ou da 
família, ou no local de trabalho.

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Gl 5,1; 13-15 

“Foi para ficarmos livres que Cristo nos libertou. Continuai, 
portanto, firmes, e não vos deixeis prender de novo ao jugo 
da escravidão.  Irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não 
a uma liberdade que sirva de pretexto para viver no erro. Ao 
contrário, pelo amor colocai-vos a serviço uns dos outros, por-
que toda a lei está contida numa só palavra: ‘amar ao próxi-
mo como a si mesmo’. Mas se vos mordeis e vos devorais uns 
aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente!”  
(Textos bíblicos da Bíblia de Aparecida, Ed. Santuário)

Reflexão Pessoal

Depois da leitura da Palavra, recomendamos alguns minutos 
de silêncio para que meditemos sobre ela, e depois comparti-
lhemos livremente o que o Senhor nos disse, como nos inter-
pela e como afeta nossas vidas.

4
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Propõe-se que reflitamos se existe a preocupação de fazer fru-
tificar nossos dons.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal elabore uma breve oração. Pode ser 
feita de acordo com as necessidades pessoais, ou da comuni-
dade, ou tomando uma parte da passagem bíblica.

A cada pedido feito livremente, responderemos: “Escutai, Se-
nhor, a nossa oração”.

C - Partilha

Todo caminho de santidade requer esforços e entregas, não 
apenas como oferenda a Deus, mas também como algo que 
fortalece o domínio sobre nós mesmos e ajuda-nos a melhorar 
integralmente como pessoas, em nossa relação conjugal e em 
todos os âmbitos de nossa vida, por estarmos em próxima e per-
manente relação com Deus, tendo-o como centro de nossa vida.

Por isso perguntamos: Estamos dispostos a viver todos os pon-
tos concretos de esforço, de maneira livre, e como expressão 
de amor a Deus e a nosso cônjuge?

Recomendamos durante este mês dar ênfase à “Escuta da Pa-
lavra”, e sugerimos que se inicie com a leitura da Parábola do 
Pai Misericordioso de Lc 15, 11-32, considerando que todo o 
livro será baseado nesta passagem evangélica.

Recomendamos também ler a carta de São Paulo aos Gálatas 
5,1.13-15, que tem relação com o tema deste primeiro capítu-
lo, para meditá-lo na reunião de equipe.

D - Perguntas para a troca de ideias 
sobre o Tema de Estudo

São as mesmas que recomendamos para a reflexão em casal 
no item 4 deste capítulo.

É importante examinar se estamos vivendo uma verdadeira 
liberdade.

1capítulo
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E - Oração Litúrgica     

Eclesiástico 15; 11-18

R/ Como é grande a Sabedoria do Senhor!

Não digas: “Vem de Deus meu pecado”, 
porque ele não faz o que ele próprio detesta.

Não digas: “Ele me extraviou”, 
porque ele não precisa dos ímpios. R/

O Senhor odeia todo erro e toda abominação, 
quem o teme não ama essas coisas.

Desde o princípio Deus criou o ser humano 
e o deixou à mercê de seu livre arbítrio 

e o entregou ao poder de sua concupiscência. R/

Deu-lhe ainda os mandamentos e preceitos  
e a inteligência, para fazer o que lhe agrada.

Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão;
se confias em Deus, tu também viverás. R/

Ele pôs diante de ti a água e o fogo; 
estenderás a mão para o que quiseres.

Diante dos homens estão a vida e a morte, o bem e o mal; 
a cada um será dado o que lhe agradar. R/ 

F - Oração Final 

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel 

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas
-   Discurso de Paulo VI às Equipes de Nossa Senhora. Caminhar no amor. 4 de maio 

de 1970 na Basílica de São Pedro de Roma

-   Catecismo da Igreja Católica Nº 1739, 1740 e 1744

-  Documento de Puebla. III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano.  
Nº 321, Sobre a liberdade.



Gerrit van Honthorst, pintor holandês de Ultrecht (Paises Baixos), se tornou co-
nhecido por representar em suas pinturas o estilo “chiaroscuro” ou contrastes 
de luz e sombra. Iluminava as cenas artificialmente, através de uma única vela, 
prática pela qual lhe atribuíram o apelido de “Gherardo delle Notti”.  Foi um 
dos principais seguidores de Caravaggio, cuja influência tornou-se bem eviden-
te pela natureza e estilo de suas pinturas. Apesar de ter sido formado na escola 
holandesa de Abraham Bloemaert, trocou seu estilo francês pelo dos italianos. 

Gerrit van Honthorst
GERARD van HONTHORST  (1592-1656) 

O Filho Pródigo (Antiga Pinacoteca, Munique)



Contaminado muito cedo pelo estilo naturalista e excêntrico de Michelangelo 
da Caravaggio, transfere-se para a Itália, em 1616, retornando 4 anos depois 
para sua cidade natal com respeitável prática adquirida em Roma, fundan-
do escola em Utrecht e crescendo rapidamente. Tornou-se, logo em seguida, 
presidente da “Guilda de São Lucas”, ficando famoso nas cortes europeias, 
abrindo logo após seu segundo ateliê em Haia e influenciando artistas de sua 
época como Rembrandt e Georges de la Tour. 
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A Finalidade dos 
dons Recebidos

ESCUTA DA PALAVRA

“Poucos dias depois, o filho mais novo reuniu tudo o que 
lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Lá dissipou 
todos os seus bens, levando uma vida dissoluta.”  (Lc 15, 13)

Meditação

Ainda que este texto não descreva os motivos da decisão do 
filho mais novo de ir para um país longínquo, vale refletir por-
que queria afastar-se tanto, que ideias teve para distanciar-se, 
pedir sua herança e esbanjá-la. Podemos perguntar-nos, será 
que nunca se sentiu livre? Quis saber como era ter seus pró-
prios recursos? Por que viveu como um libertino? Era só falta 
de maturidade? Que queria demonstrar ou demonstrar-se? 
São tantas as situações não narradas, e que não podemos co-
nhecer com certeza; mas o que é sim possível reconhecer é a 
tristeza e a dor de um pai que perde um filho.

Este tipo de situação não está muito longe da realidade da vida fami-
liar, não apenas entre pais e filhos, mas também entre os cônjuges.

A mensagem deste evangelho é muito profunda e baseia-se 
nas ações e suas consequências, que são geradas por nosso 
afastamento de Deus, afastamento que nos ofusca e nos faz 
perder os verdadeiros motivos de unidade, estabilidade e per-
manência das relações.

Santo Inácio escreveu: “O mudar de lugar não muda a con-
duta: enquanto a pessoa imperfeita não se deixar a si própria, 
não será melhor em outro lugar que neste”.

Pode-se identificar nesse versículo quatro verbos que podem 
orientar-nos nesta meditação:

2capítulo
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Reuniu. O filho mais novo reuniu todos os bens que o pai lhe 
havia entregue livremente. Podemos, fazendo uma analogia, 
identificar os bens da herança com os dons que recebemos do 
Espírito Santo por graça do Senhor. Todos recebemos dons, 
alguns muitos, outros menos e alguns poucos. Muitas vezes 
somos possuidores de dons ou carismas que não sabemos 
identificar, ou acreditamos ter dons que na realidade não te-
mos. É importante que cada um de nós, ao longo do tempo, 
com a ajuda do Senhor, com a prática da oração assídua, das 
obras de misericórdia e dos sacramentos, possamos conhecer e 
reunir no coração nossos próprios dons e carismas.

Partiu. O filho, disse Lucas na parábola, partiu para um país 
longínquo, com todos os bens que recebeu. Tomou a decisão 
de ir, ou seja, empreendeu uma ação.

Da mesma maneira, quando descobrirmos os dons que o Se-
nhor nos deu, quando soubermos as diversas coisas que po-
demos fazer com eles, teremos de tomar a decisão de em-
preender uma ação, com a finalidade de aproveitar os talentos 
recebidos gratuitamente.

Esbanjou. Lastimavelmente o filho mais novo fez mau uso de 
seus bens, escolheu o caminho do mal, distanciou-se de Deus 
e esbanjou sua herança.

Ao nos tornar conhecedores das graças recebidas do Senhor, 
nós, cristãos, temos de empreender uma ação, que pode ser 
dirigida a fazer o bem ou, ao contrário, a fazer o mal; mas nes-
se dualismo do bem e do mal, há uma posição que também é 
má, mas que poderia nos causar uma sensação de comodidade 
e falsa segurança, que é não fazer nada, não usar esses dons. 
Isso nos leva a pensar em outra parábola, a dos talentos, e na 
do servidor que enterrou a moeda de ouro, e como seu amo o 
castiga por sua inatividade.

Vivendo. O caminho escolhido para usar a herança está bem claro 
que foi o pior: a libertinagem, a falsa sensação de liberdade pelo 
prazer mundano. O rapaz podia usar sua herança para investi-la 
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de uma maneira que frutificasse, que o tornasse um homem de 
bem, para orgulho de seu pai e de sua família.

Em nosso caso, seja individualmente ou como casal, temos de, 
uma vez descobertos nossos dons e carismas, decidir que tipo 
de vida queremos viver. Junto a Deus, aproveitando suas graças 
e colocando-as a serviço dos demais ou, no outro extremo, afas-
tados dele, usando-os para o mal ou simplesmente sendo aco-
modados, esbanjando-os, não fazendo nada. A decisão é nossa.

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é que reconheçamos que, por graça 
de Deus, todos recebemos dons, pessoais e conjugais, e consi-
deremos o sentido cristão de seu bom aproveitamento.

Pretende-se que aprendamos a reconhecer os bens, os talen-
tos e as potencialidades que temos, a partir da compreensão 
que nós, cristãos, temos um Pai celeste que nos auxilia, que nos 
enche de graças e oportunidades, e que nunca nos abandona. 
No entanto, nem sempre reconhecemos sua proximidade e seu 
amor, buscando-o unicamente nas necessidades, como apoio 
de nossa insegurança humana, para depois nos esquecer dele 
até uma nova necessidade. 

Nessas condições o homem vive afundado em seu nada espi-
ritual, com um vazio existencial que o enche de caprichosos 
sentimentos e confusas decisões, mostrando a fragilidade de 
sua fé e sua esperança incerta.

Mas Deus está sempre conosco, busca nossa plenitude e, por sua 
graça, entrega-nos gratuitamente ferramentas de vida, que cha-
mamos de dons ou talentos, que se manifestam em nossas diver-
sas capacidades e habilidades, mas que, muitas vezes, por alguma   
circunstância, não desenvolvemos nem levamos em conta.

Na passagem que lemos o pai, que nos lembra Deus, entrega 
ao filho a herança que é um dom recebido. O filho distancia-se 
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do pai, começa a viver como um libertino e esbanja o dom 
recebido gratuitamente.

Todos os dons são graça, e seu sentido profundo é serem co-
locados a serviço do outro ou dos outros. O mais importante 
é oferecê-los e distribuí-los, apoiando-nos mutuamente, até 
conseguir dar um verdadeiro testemunho de vida cristã.

Os dons são valiosos recursos, que devem ser utilizados em 
todas as situações de nossa vida, e com maior razão na rela-
ção matrimonial, vivendo-os sempre como serviço ao outro, e 
ajudando o cônjuge a descobri-los e utilizá-los, sem egoísmos.

É importante ter claro o conceito de egoísmo, pois devemos 
considerá-lo uma causa muito forte das crises matrimoniais. 
Egoísmo é a atitude de quem manifesta um excessivo amor por 
si mesmo, e que só se ocupa daquilo que é para seu próprio in-
teresse e benefício, sem atender nem reparar nas necessidades 
dos demais. “Que ninguém busque seu próprio interesse, mas 
sim o dos outros.” (1Co 10, 24)

Ele está relacionado com a ambição, a ganância, o egocen-
trismo e o desrespeito; alimenta-se de raízes de amargura, in-
dividualismo, materialismo, ambição, ansiedade e, sobretudo, 
da fraqueza espiritual. Em geral a pessoa não tem consciência 
dessa atitude; no entanto, é evidente para quem a vê e para 
quem a sofre. Aristóteles diz que o egoísmo não é o amor-pró-
prio, mas sim uma paixão desordenada por si mesmo.

O egoísmo pode destruir o matrimônio, porque nos faz in-
sensíveis às necessidades e desejos de nosso cônjuge, para 
colocar ênfase em nossas próprias necessidades e desejos. 
Isso acontece, por exemplo, quando não o escutamos, nem 
lhe prestamos atenção, mas nos pomos a fazer qualquer ou-
tra coisa enquanto nos está falando. Quando desrespeitamos 
e criticamos seu ponto de vista, e impomos nosso critério à 
força, sem argumentos reais.  Também quando não entende-
mos seus interesses, desejos e necessidades, mas apenas sa-
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tisfazemos os nossos. Quando criticamos sua família, e nos 
opomos a prestar-lhe alguma ajuda financeira; quando to-
mamos decisões sem consultá-lo e impomos nossa vontade;  
se nos tornamos avaros, se desconfiamos de seus gastos e nos 
consideramos donos de tudo. Isso é particularmente importante,  
sobretudo no relacionado a bens materiais. Vale, quanto ao 
dinheiro, destacar o critério que encontramos em 1Tim 6,10: 
“Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro; por seu 
desejo desenfreado, alguns se desviaram da fé e se envolveram 
em muitas aflições”.

Todas essas manifestações de egoísmo frequentemente geram 
ressentimentos, feridas, separação emocional e até ódio e vio-
lência. “Não faças a ninguém o que não queres que te façam” 
Tb 4,15. Por isso, é muito importante reconhecer essa atitude 
negativa e trabalhar para controlá-la.

Também, nas Equipes, é fundamental que pratiquemos a ajuda 
mútua espiritual, com a finalidade de pedir, ajudar a descobrir 
e desenvolver os dons com que o Senhor nos presenteia.

Em toda graça de Deus está presente a ação do Espírito Santo 
e, ao nos dar seus dons, espera que rendam frutos.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO
Leiamos o que nos diz o Novo Testamento sobre os dons.

“Cada um, conforme a graça que recebeu, ponha-se a serviço 
dos outros, como bom administrador da multiforme graça de 
Deus.”(1P 4,10)

“... assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só 
corpo em Cristo e todos somos membros uns dos outros, cada 
um por sua parte. Mas possuímos dons diferentes segundo a 
graça que nos foi dada...” (Rm 12, 5-6a)

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, deli-
cadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio de si: contra 
tais coisas não existe lei.” (Gl 5, 22-23)

2capítulo

3



49

Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 2ª Parte

“Poucos dias depois” – isso parece contradizer aquilo que 
acabo de dizer – (se Cristo disse-nos isso, era para fazer-nos 
entrever a psicologia do filho; Cristo não fala com linguagem 
abstrata; a fim de dirigir-se a todos, aos mais simples como 
aos sábios, ele fala de maneira concreta, e todos nós com-
preendemos que isso significa que o jovem está impaciente 
por conquistar sua independência após poucos dias). Claro! A 
dependência do pai pesa para ele. Ele quer ser livre.

“Ele vende casas, campos, gado”; talvez ele tenha conseguido 
um bom dinheiro; juntando tudo, o filho mais novo partiu. Ele 
é jovem, com saúde, tem nos pés as asas da liberdade, e os 
quilômetros desfilam. Como é rico, ele se hospeda em alber-
gues durante a noite; parte no dia seguinte, e parece que sua 
felicidade cresce à medida que os quilômetros se multiplicam 
e cresce a distância entre o lar paterno e ele.  Finalmente livre!

“Partiu para uma terra longínqua”. 
Por que uma terra longínqua? Poderia ter ido para o vilarejo vi-
zinho ou cidade mais próxima. Mas não. Ele está impaciente por 
ter total independência. No vilarejo vizinho, seu irmão teria vindo 
dar-lhe sermões. “E por lá esbanjou tudo quanto possuía”, vi-
vendo como pródigo. Um jovem de família com muito dinheiro 
rapidamente faz amizades, muitos amigos, é assim quando se 
tem muito dinheiro. Ele organiza bailes, festas, banquetes, ele é 
um pouco o rei da juventude nesse país longínquo. Ele tem pelo 
menos essa qualidade, a da generosidade. Ele não é avarento. 
Existem muitas coisas desmerecedoras com relação a ele, mas o 
fato de não ser avarento conta a seu favor. Ele vive como pródigo.

Testemunho de Bianca e Antonio - 2ª Parte

Ambos: Nosso filho foi viver em uma localidade turística para 
jovens, onde estava rodeado por pessoas de sua idade, cujo 
único plano era “divertir-se”. Utilizou suas habilidades sociais, 
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intelectuais e emocionais para conquistar novas amizades e 
conseguir comida e casa de graça, quer dizer, para viver do 
esforço de outros. Mas pouco a pouco as pessoas que o ajuda-
vam começaram a dar-se conta de que ele não colaborava, não 
tinha disciplina para trabalhar, e seu status na comunidade co-
meçou a deteriorar-se. Estava esbanjando sua herança. Um dia 
que fomos vê-lo, para tentar convencê-lo a deixar essa vida e 
voltar para casa, disse-nos que seu trabalho era contatar turis-
tas, fazer-se amigo deles e convencê-los a que se alojassem em 
tal hotel, ou que comessem em tal restaurante; isso em troca 
de comida e um pouco de dinheiro. No entanto, já nessa épo-
ca, disse-nos que havia perdido seus dois trabalhos anteriores.

Bianca: Os casais de nossa equipe foram, durante muito tem-
po, os únicos com quem partilhávamos essa tristeza. Não fa-
lávamos a não ser com eles e com a família mais íntima. Eles 
foram escuta e sustentação, apoio e ajuda mútua. Depois os 
amigos íntimos uniram-se a nossas orações, a nossas súplicas. 
Todos os intercessores do céu receberam pedidos por essa cau-
sa, e isso foi o apoio maior, esses que nos sustentaram nesse 
transe até o retorno de nosso filho, não apenas ao lar paterno, 
mas também à reconciliação com Deus.

Antonio: A crise que vivíamos como família, pelo afastamento 
do filho e preocupação por seu futuro, criou problemas en-
tre nós. Muitas vezes nós nos culpávamos um ao outro pelas 
falhas de nosso filho, recriminando-nos. Com o tempo, com-
preendemos e ficamos agradecidos pelo muito que havíamos 
recebido como filhos de Deus, como pais e como família. Este 
sentimento de gratidão foi uma força que nos sustentou, de 
maneira que não perdemos nossa alegria nem a esperança.

Testemunho de Mário e Maritza - 2ª Parte

Maritza: Em razão das diferenças e das situações que fomos 
enfrentando durante nossos primeiros anos de vida matrimo-
nial, foi-se perdendo um pouco o amor, o respeito, a convivên-
cia linda com que Deus nos presenteou, e isso lamentavelmen-
te abriu as portas para que entrassem em nossa vida coisas que 
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não deveriam entrar: o ciúmes, a desconfiança, as diferenças, 
as faltas de respeito, a falta de cortesia, as mentiras, até chegar 
ao ponto de enfrentar a separação matrimonial, por mais de 
um ano, por causa de uma infidelidade de Mário.

Fiquei devastada, não podia compreender o que estava acon-
tecendo, pois estava segura que ele me amava, e não conse-
guia entender por que não queria lutar, e tomava o caminho 
mais fácil: abandonar-nos. Chorei muito, nossas filhas sofreram 
e pediram a Mário que não o fizesse, que primeiro fosse a uma 
terapia que o ajudasse, mas ele lhes disse que não. Isso as feriu 
profundamente, e decidiram não voltar a falar com ele. Nesse 
momento eu estava muito mal; não queria comer, nem me le-
vantar, queria morrer. Tiveram de levar-me ao psiquiatra, pois 
desejava a morte, e toda vez que via meu esposo lhe pedia que 
voltasse ao nosso lar; e sua resposta era a mesma: já não te amo.

Com isso se romperam todas as expectativas de nossa vida, a 
promessa feita diante de Deus, os planos que tínhamos, e per-
deu-se a confiança depositada em Mário como esposo, como 
pai, como parte de uma maravilhosa família e de um projeto 
de vida que havíamos empreendido.

Mário: Saí do lar buscando coisas que, segundo meu entendi-
mento, eram o que eu, nesse momento egoísta de minha vida, 
considerava que eram o justo, eram o correto, confundindo ilu-
sões passageiras com o verdadeiro amor, e sobretudo deixando de 
lado tudo o que havíamos construído em nossa vida matrimonial.

Apesar do difícil, doloroso que era ter de enfrentar minha fa-
mília, que me pedia reconsiderasse e buscasse outra opção, e 
nossos amigos, que tratavam de aconselhar-me, de fazer-me 
reagir, parti um dia de meu lar, deixando tudo, e em busca de 
uma nova vida, sem saber o dano e a dor que deixava para trás 
e as consequências dessa má decisão que tomei em minha vida.

Comecei a viver uma vida muito diferente daquela a que es-
tava acostumado com minha família. Foram apresentando-se 
algumas coisas diferentes, outros costumes, outras formas de 
ver e de viver a vida, outras responsabilidades que assumia com 
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essa nova vida escolhida, que pouco a pouco foram mudando 
a decisão que havia tomado, e que mudaram a perspectiva, os 
objetivos que buscava e pelos quais orientara minha existência.

Encíclica Dives in Misericordia.  
João Paulo II. 1980. Nº 5

“Este filho, que recebe do pai a parte da herança que lhe toca 
e deixa a casa paterna para esbanjar essa herança numa ter-
ra longínqua ‘vivendo dissolutamente’, em certo sentido é o 
homem de todos os tempos, a começar por aquele que foi o 
primeiro a perder a herança da graça e da justiça original. Nes-
te ponto a analogia é muito vasta. Indiretamente a parábola 
estende-se a todas as rupturas da aliança de amor: a toda a 
perda da graça, e todo o pecado.”

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL 

– Se tudo é a dois, como administramos os recursos?
– Qual dos dons do Espírito consideramos prioritários em nós?
– Conhecemos os dons e graças de nosso cônjuge e filhos?
– Como estamos usando esses dons no matrimônio, na família 

e ao nosso redor?

A REUNIÃO DE EQUIPE 
A - Coparticipação

Sugerimos, para este momento da reunião de equipe, compar-
tilhar nossas reflexões sobre os dons mais relevantes que supo-
mos ter, e como os pomos em prática em nossa vida conjugal 
e familiar. Também, se conseguimos identificar talentos ocultos 
que não sabíamos ter.

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Mt 25, 14-30

“O Reino dos Céus é como um homem que, partindo para uma 
viagem, chamou seus empregados e lhes confiou seus bens. 
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Deu a um deles cinco talentos; a outro dois; a outro, um; deu a 
cada um de acordo com sua capacidade; e partiu. Ora, aquele 
que havia recebido cinco talentos foi logo negociar com eles e 
ganhou outros cinco. Do mesmo modo, aquele que havia rece-
bido dois, ganhou outros dois. Mas aquele que havia recebido 
um talento só saiu, fez um buraco no chão e aí escondeu o 
dinheiro do patrão. Muito tempo depois voltou o patrão desses 
empregados e acertou as contas com eles. Aproximou-se aque-
le que tinha recebido cinco talentos e apresentou outros cinco, 
dizendo: ‘Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros 
cinco que ganhei’. Disse-lhe o patrão: ‘Muito bem, emprega-
do bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem 
alegrar-te com teu patrão!’ Apresentou-se depois aquele que 
tinha recebido dois talentos e disse: ‘Senhor, entregaste-me dois 
talentos, eis aqui outros dois que ganhei!’ Disse-lhe o patrão: 
‘Muito bem, empregado bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te 
confiarei muito. Vem alegrar-te com teu patrão!’ Veio, por fim, 
aquele que tinha recebido um talento só e disse: ‘Senhor, eu 
sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste 
e ajuntas onde não espalhaste. Fiquei com medo e escondi teu 
talento no chão; aqui está o que é teu!’ Respondeu-lhe seu pa-
trão: ‘Empregado mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde 
não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter co-
locado meu dinheiro no banco, para que assim, ao voltar, eu 
recebesse com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, seu talento e 
dai-o àquele que tem dez. Porque a quem tem, será dado mais, 
e ele terá em abundância. Mas, a quem não tem, será tirado até 
mesmo o que tem. Quanto a esse empregado inútil, jogai-o lá 
fora, na escuridão. Aí haverá de chorar, rangendo os dentes.” 

Reflexão Pessoal

Depois da leitura da Palavra, recomendamos alguns minutos 
de silêncio para que meditemos sobre ela, e depois comparti-
lhemos livremente o que o Senhor nos disse, como nos inter-
pela e como essa palavra afeta nossa vida.
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Propomos  que se reflita se temos a preocupação de fazer fru-
tificar nossos dons.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal faça uma breve oração. Pode ser fei-
ta de acordo com as necessidades pessoais ou da comunidade 
ou tomando uma parte da passagem bíblica.

A cada pedido feito livremente, responderemos: “Escutai, Se-
nhor, a nossa oração”.

C - Partilha

Propomos, para trabalhar durante o mês, o ponto concreto de 
esforço “A Regra de Vida”, uma vez que o tema tratado se re-
fere a aplicar as graças e dons recebidos de Deus para o serviço 
ao nosso cônjuge e aos demais.

Seria muito valioso também que não descuidemos de outros 
pontos concretos de esforço, como são a oração pessoal, a 
conjugal e o diálogo, com o fim de pedir a Deus iluminação 
para descobrir os dons que nos ajudem a enriquecer nosso 
matrimônio e nossa família e conseguir pôr em prática nosso 
projeto de vida.

D - Perguntas para a troca de ideias  
sobre o Tema de Estudo

– Conheço os dons dos membros de minha equipe?

– Como estamos usando os dons recebidos, nos diferentes âm-
bitos de nossa vida? (Movimento e Igreja).

E - Oração Litúrgica

“Senhor, Deus nosso,  
se o céu é maravilhoso e a lua e as estrelas incríveis,  

eu que sou a obra de vossas mãos,  
eu que fui criado a vossa imagem e semelhança,  

como serei? Como serei por dentro?
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Colocastes em minhas mãos os bens (dons)  
para que os divida com os homens.

Vós me fizestes responsável por meu irmão,  
destes-me para que divida,

Quereis que seja amigo de todos”.

(Salmos para um jovem como tu,  
recopilado pelo Padre Jorge Galéaz S.J.)

“Tomai Senhor e recebei toda a minha liberdade,  
minha memória, meu entendimento e toda minha vontade.

Tudo que sou e tenho, Vós mo destes; a vós, Senhor, o devolvo.

Tudo é vosso. Segundo a vossa vontade.

Dai-me vosso amor e vossa graça, e isto me basta”.

Amém.
(Santo Inácio de Loyola)

F - Oração Final 

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas

– Conferência do Pe. Caffarel aos peregrinos de Lourdes (7 de junho de 1965). As 
Equipes de Nossa Senhora a serviço do novo mandamento

– El regreso del hijo pródigo. Henri Nouwen, 2011, PPC, Madri, págs. 39-41, 43-49

– Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização

– As Parábolas da Misericórdia (2015), Ed. San Pablo, Bogotá, Colômbia, pág.45

– Catecismo da Igreja Católica. Dons e frutos do Espírito Santo. Nº 1830 e 1831

– Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Nº 3 e 4



Rubens
PETER PAUL RUBENS  (1577-1640) 

O Filho Perdido (Museu Real de Belas Artes de Antuérpia)

Nascido em Siegen, na Vestfália – Alemanha. Filho de Jan Rubens e Maria Pype-
lincks, que fugiram para Colônia em 1568 por causa da perseguição aos pro-
testantes. Em 1589, dois anos após a morte do seu pai, muda-se com sua mãe 
para a Antuérpia onde foi criado como católico se tornando uma das principais 
vozes da pintura na Contrarreforma Católica. Aos 14 anos começa seu aprendi-
zado artístico, recebendo grande influência de Otto van Veen, pintor, desenhista 
e humanista, que fez nascer em Rubens seu gosto pela cultura latina clássica. 
Completando sua educação em 1598, quando entrou para a Guilda de São Lucas 
como mestre independente, logo viaja para a Itália (1600), onde conheceu as 
obras dos grandes mestres da pintura clássica que o influenciaram sobremaneira. 
Não tarda a alcançar a fama, desenvolvendo seus trabalhos artísticos para igrejas 



e retratos da aristocracia. Pinta duques, condes e também burgueses. Fica famoso, 
e é conhecido entre as elites por ser, além de excelente pintor, uma pessoa de fácil 
relacionamento e grande simpatia. Rubens foi um artista muito prolífico. Suas 
obras sob encomenda foram majoritariamente sobre assuntos religiosos, pinturas 
históricas, mitologia e cenas de caçada. 

Esta obra de Rubens, uma pintura barroca, cujo tema religioso não é discutido mui-
to extensivamente, foca a atenção do espectador para o estábulo, os animais e a 
paisagem em fim de tarde. Na extrema direita, vemos o filho pródigo esperando 
por um pouco de comida de porco, olhando para o perseguidor. Suspeito, o lavra-
dor, escondido atrás de uma viga de suporte, observa os dois. Graças ao jogo de 
linhas horizontais, verticais e diagonais, o olho do espectador varre todo o painel.
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A Crise como Oportunidade  
de Conversão
ESCUTA DA PALAVRA

“Depois de haver esbanjado tudo, houve grande fome 
naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então 
foi pedir emprego a um dos moradores do lugar, o qual 
o mandou para seu sítio, para tomar conta de porcos. 
Desejava matar a fome com a lavagem dos porcos, mas 
nem isso lhe davam.” (Lc 15, 14-16)

Meditação

Sem aproveitar os bens recebidos para crescer, nem sendo pre-
vidente para enfrentar as épocas difíceis, o filho pródigo gastou 
tudo o que tinha e, para agravar a situação, houve uma grande 
escassez na região, e sua realidade tornou-se tão difícil que sua 
vida mudou radicalmente: da abundância passou à fome, a su-
posta alegria transformou-se em tristeza, sua vida caiu em uma 
profunda crise. Não tinha nem para comer. Havia perdido tudo.

O mesmo pode ocorrer em nossa vida, quando acreditamos 
que tudo vai bem, podemos pensar que Deus não faz falta, e 
que sozinhos somos capazes de tudo; quando usamos areia 
ao invés de rocha (Mt 7, 24-27) como alicerce de nossa vida, é 
certo que diante de qualquer dificuldade que se nos apresente 
acontecerá a queda, o fracasso, a crise.

Começa assim esse personagem sua peregrinação por um 
mundo de penúria, passando fome, escárnio, abusos, até cair 
em uma situação humilhante para um judeu, como era cuidar 
de porcos, um animal impuro e desprezível, que era mais bem 
alimentado e tratado que ele próprio. Quanta desonra!
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Alguma vez nos sentimos assim, ao nos afastar do Senhor, sem 
pensar em nosso próximo, em nosso cônjuge, em nossa família 
e amigos, ou em nossos companheiros de trabalho? Come-
temos injustiça contra eles, o que nos levou a uma crise de 
consciência, até sentir que perdemos nossa honra e o respeito 
por nós mesmos?

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é levar-nos a compreender que, mui-
tas vezes, surgem crises em nossos projetos de vida pessoais e 
familiares, que nos causam ansiedade, angústia e sofrimento.  
Podemos aproveitar isso como oportunidade para refletir, valo-
rizar e reorientar nosso caminho de vida até Deus, e a relação 
com nosso próximo.

Uma coisa é clara, a dor entra nos planos de Deus. Essa é a reali-
dade, ainda que nos custe entendê-la, como também é certo que 
Deus nosso Senhor não causa a dor das criaturas, mas a tolera, por-
que, depois do pecado original, ela faz parte da condição humana.

Partimos do fato que uma crise é uma condição difícil, ines-
perada ou não, que põe em perigo o desenvolvimento de um 
processo ou que afeta o ser humano. É inevitável e dolorosa na 
vida de todas as pessoas e suas famílias.

Poderíamos descrever três reações diante de uma crise: a pri-
meira é tratar de evitá-la quando a vemos chegando; a segun-
da é a atitude com que a assumimos quando ela se apresenta; 
e a terceira, descrever o que de positivo aprendemos com ela.

No primeiro caso, o sucesso dependerá de podermos identi-
ficar a crise antecipadamente. É o equivalente a uma vacina 
em medicina. Nas relações familiares, é reconhecer que existe 
uma dificuldade, e o fundamental será dar-lhe a atenção devi-
da para que não prospere.
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No segundo caso, durante nossa vida de casados, quase que 
inevitavelmente, se apresentarão circunstâncias que podem de-
sembocar em uma crise. Algumas aparecem como consequência 
do ciclo de vida familiar: responsabilidades maritais, costumes e 
hábitos da família ampliada, a chegada dos filhos e com eles a 
escolaridade, a adolescência, sua escolha profissional, namoro e 
casamento, até chegar ao ninho vazio, à velhice e à viuvez.

Existem ainda outras crises que aparecem de maneira impre-
visível como, por exemplo, infidelidade, divórcio, desemprego, 
incapacidade, doença, morte prematura, violência, vícios etc.

A deterioração social e cultural em que vivemos atualmente 
pode levar-nos a uma crise na família, que está sendo atacada 
fortemente com o divórcio fácil, o aborto, a ideologia de gêne-
ro, a legalização das uniões homossexuais, a falta de liberdade 
para a educação dos filhos etc.

A atitude deverá ser tomada sempre com o olhar posto em 
Deus e entregue a sua infinita misericórdia, pedindo-lhe que 
nos fortaleça para enfrentar qualquer situação serenamente, 
sem desespero, adaptando-nos ao que vem e tomando me-
didas. Nos casos em que não encontramos solução imediata, 
ou não exista solução, cabe compreender e aceitar a realida-
de, tentar uma mudança, procurar manter a coesão familiar, 
apoiando-nos mutuamente, buscando ajuda profissional, na 
equipe ou nos amigos da família, e nunca perder a esperança.

Finalmente, no terceiro caso, tratamos de tirar proveito das 
crises, o que nem sempre é simples, tomando-as como oportu-
nidade para crescer e amadurecer. Isso nos permite valorizar os 
recursos que utilizamos para resolvê-las, surgem capacidades 
e recursos ocultos, os vínculos se fortalecem quando são ade-
quadamente enfrentadas e convertemo-nos em testemunho 
para outros, que vivem situações semelhantes.
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Para ampliar esse terceiro caso, transcrevemos alguns pensa-
mentos do capítulo 2 do livro “Meditações sobre a Fé”, do Pe. 
Tadeusz Dajczer, que incluímos mais adiante na seção “Outras 
Leituras Recomendadas”:

“Deus espera que olhemos todas as situações que vivemos, 
em particular as difíceis, com os olhos da fé. Na parábola dos 
talentos, Jesus previne-nos que não nos fechemos ao conheci-
mento divino que flui da fé.

Talento não é apenas ter algo, mas sim também carecer de algo. 
À luz da fé, a saúde é um talento, mas também é um talento 
padecer de doenças. Jesus, em cada caso, pergunta: Que fazes 
com esse talento, porque se pode desperdiçar tanto a saúde 
quanto, ainda mais, sua falta? Tudo é dom, e o talento também.

O homem de fé não pode deixar de ver o sentido mais pro-
fundo de suas próprias experiências e, evidentemente, a busca 
desse sentido já é por si só uma forma de utilizar o talento. Por 
exemplo, se você sente medo diante dos sofrimentos ou da 
morte, você está diante de uma oportunidade.

Se há certas situações que provocam tensão, isso significa que, 
emoldurado por elas, há algum diamante coberto pelas cin-
zas; esse diamante é seu talento. O que fará com ele? Como 
o aproveitará? Tudo há de servir para sua santificação e nes-
se sentido tudo é graça. O sofrimento que o oprime, ou as 
circunstâncias desagradáveis que você enfrenta, tudo é um 
conjunto de talentos. Mas nós, com frequência, agimos como 
cegos, como crianças que não entendem muitas coisas.

Os talentos podem ter muito ou pouco valor. Se algo corre 
bem para você, se conseguiu algo, sem dúvida você fez uso de 
um talento; mas, se algo não corre bem, você está diante de 
um talento ainda mais valioso.
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Você tem de olhar sua própria vida de maneira diferente, tem de 
olhá-la com os olhos da fé. Só então perceberá esse constante 
presente que Deus lhe dá, perceberá que toda sua vida é uma 
espécie de complexo de oportunidades ocultas, para conseguir 
uma transformação interior contínua, que tudo é graça.”

“A dor é o megafone que Deus utiliza para despertar um mun-
do de surdos.” C.S. Lewis, “Tierras de Penumbra”.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO
Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  

Parábola do Filho Pródigo - 3ª Parte

Mas como ele tudo gastou em poucas semanas, em poucos 
meses dilapidou sua fortuna na alegria da liberdade. Nenhu-
ma limitação! Tendo gasto tudo, houve grande fome naquele 
país, e ele começou a passar privações. As pessoas do país vi-
viam de suas reservas, mas ele não tinha reservas. Que fazer? 
Podemos imaginá-lo sem dificuldade. Ele bate na porta de 
seus alegres companheiros, uma porta se abre. Ele é reconhe-
cido, sabe-se que ele já não tem dinheiro. Sem dinheiro, sem 
amigos. E a porta se fecha. Uma vez, duas vezes, três vezes!  
Mas é preciso comer apesar de tudo. Tendo feito o circuito 
dos amigos só lhe restava um recurso, ele é homem do cam-
po, que se empregue no subúrbio vizinho  como trabalhador, 
como servidor, como assalariado.

Tendo partido, trocando a cidade pelo campo, ele foi servir um 
dos cidadãos daquele país. Nosso rapaz, tão orgulhoso de sua 
independência, ele, um filho de família, é rebaixado aos mais 
humildes trabalhos. Aquele cidadão que sem dúvida não tinha 
realmente necessidade de mais um empregado tem piedade 
dele e o manda para os campos guardar porcos. Aqui nova-
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mente faço alusão à sobriedade da narração de Cristo. Esse 
detalhe é sem grande interesse. Guardar os porcos... por que 
não cabras? Por que não ovelhas? Por que não carneiros? Aqui 
novamente existe uma intenção de Cristo. Devemos saber que, 
para os judeus, o porco era um animal impuro. Não se comia 
carne de porco. Então, ser enviado a guardar os porcos signifi-
ca a suprema humilhação. Ser um pastor já era grande desgra-
ça, pois os pastores judeus não conseguiam praticar a lei, em 
especial a lei do descanso no sábado. Mesmo no sábado, os 
animais precisam beber e comer. Ser pastor já era uma situa-
ção inferior, quanto mais ser guardião de porcos! Cristo quer 
mostrar que a desejada independência conduz finalmente à 
mais odiosa escravidão.

“Ele desejava, nosso jovem, encher o estômago com as bolotas 
que os porcos comiam”. 

Notemos a franqueza com que Cristo fala – lembro-me da rea-
ção de uma mãe de família que estava aqui durante uma sema-
na de oração e que me disse: Padre, o senhor teve toda razão ao 
mostrar que Cristo não tem falsos pudores; quando eu estava 
no colégio interno das freiras, não se podia dizer que tínhamos 
dor de barriga, mas sim: tenho dor por baixo de meu avental. 
Mas Cristo tem maior liberdade de palavras, sem pudores.

“Ele desejava encher o estômago com a lavagem que os por-
cos comiam”. Ele não tem direito nem mesmo ao alimento dos 
porcos. Ele chega, ele, filho de família, a ter ciúmes dos porcos. 
Naturalmente ele não ousava mergulhar o braço no cocho dos 
porcos para retirar a lavagem, isso lhe repugnava. Ele pedia ao 
patrão a lavagem, mas ele não lhe dava nada. Que os porcos 
fossem grandes e gordos, essa era a grande ambição do pa-
trão. Não se importava que seu funcionário fosse magro como 
um raio de roda de bicicleta, isso não o incomodava muito. 
Não dava a lavagem para seu assalariado. 
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Testemunho de Bianca e Antonio - 3ª Parte

Ambos: À medida que utilizava seus dons para viver dos dons 
dos outros, e que os que o ajudavam se davam conta disso, nosso 
filho começou a ter problemas em suas relações pessoais; foi per-
dendo sua autoestima, o consumo de álcool e drogas aumentou, 
ele se tornou ainda mais irresponsável, até que uma noite várias 
pessoas lhe deram uma surra, e assim, muito espancado, apare-
ceu em casa, aceitando ir para um centro de reabilitação. Infeliz-
mente, isso não foi suficiente para ele; depois de períodos curtos 
nos quais tratava de manter-se livre das drogas, voltava ao de 
antes, tinha problemas, aceitava um novo tratamento, voltando 
a repetir o ciclo, mas em cada ocasião a situação era mais grave.

Esse estado de coisas durou dez anos até que, finalmente, por 
estar na festa equivocada e com as pessoas menos indicadas, foi 
acusado de um delito do qual seu comportamento anterior o indi-
cava como o principal suspeito, ainda que não o tivesse cometido.

Bianca: Escutando nossas orações, Deus deu-nos a graça de 
nos conceder forças extraordinárias ora a um, ora a outro; 
quando um caía emocional ou espiritualmente, e não se sentia 
com forças para enfrentar um novo episódio de resgate e rea-
bilitação, o outro tomava a frente e encarregava-se do proble-
ma: com paz, ânimo e integridade. Foi um trabalho solidário 
que nos uniu, que nos fez admirar o outro e ser-lhe grato.

Antonio: Durante esse tempo, toda a família foi posta à prova. 
Nossos outros filhos tratavam de assimilar, cada um à sua ma-
neira, a dura realidade de ver seu irmão mais velho cometer 
erro após erro. Viveram circunstâncias difíceis, passaram pela 
ira interna, reclamação constante, nervos diante de sua che-
gada em casa, vergonha social, fuga de locais públicos, dor 
intensa, tudo isso somado ao sentimento de pena ao ver seu 
irmão ir e voltar, ir e voltar, e ao ver seus pais a lutar e lutar.
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Ambos: No entanto, fomos aprendendo a viver melhor o amor 
em nosso lar, entendendo que ele era maior que o problema 
e, apesar das crises de violência e da prostração de todo tipo 
que vivemos como pais e irmãos com nosso filho, fizemos que 
sentisse o quanto o amávamos, apesar de seu comportamen-
to, de seu consumo de drogas, de seu abandono dos estudos. 
Deus, e só ele, permitiu-nos não cair na codependência, que 
teria complicado ainda mais o quadro diagnosticado. Deus foi 
dando-nos as forças para não ser dependentes de sua doença.

Testemunho de Mário e Maritza - 3ª Parte

Mário: Minha vida começou a ser difícil, a ser triste. Inicialmen-
te, na relação com minha esposa, com períodos muito embara-
çosos de reclamações, de mal-entendidos e a isso se somando 
a grande tristeza de ir perdendo minhas filhas, já que as duas 
mais velhas não falavam comigo e não queriam saber de mim; 
só tinha contato com a filha menor, a quem elas quase que 
obrigavam a ser meu canal de ligação com a família, que eu 
havia decidido deixar para trás em busca de outros objetivos.

De alguma forma havia desperdiçado os dons de Deus em mi-
nha vida, em nosso casamento, em nossa família. E também 
havia desperdiçado a confiança e a segurança conseguidas. 
Quando saí de casa, deixei tudo; levava apenas minha roupa e 
nada mais. Assim saí para enfrentar uma nova vida, sem saber 
o que me traria o futuro.

Os dias foram passando, e as mudanças começaram a acon-
tecer no que era minha vida costumeira. Já não tinha um lar 
próprio; já não tinha nossas filhas ao lado, tinha deixado essa 
responsabilidade para minha esposa.

Maritza: Tive também de mudar minha vida, buscar trabalho 
e assumir um negócio que tínhamos, para poder assumir as 
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despesas da família. Deus é tão grande que, apesar de estar há 
muitos anos sem trabalho, em um mês eu já tinha um. Foi uma 
etapa muito difícil, tinha de acordar às 3h30 da manhã para ir 
entregar o pão, e logo voltar para tomar banho e ir ao escri-
tório; ao regressar para casa, via nossas filhas sofrendo e não 
indo muito bem na escola e colégio. E eu, com meu coração e 
minha vida destroçados, não encontrava o rumo. Seguia com 
essa dor imensa e sem compreender o que havia acontecido.

Tive também que deixar as ENS, pois já não tinha esposo, e 
perguntava a Deus por que me havia tirado os dois amores 
de minha vida, “meu esposo e a Equipe”. Chorava muito, e 
quando havia um evento do Movimento, escondia-me na co-
zinha para sentir-me próxima de todos eles, meus irmãos em 
Cristo que, é claro, me estenderam a mão e sempre estiveram 
comigo em meio a tanta dor.

Esperava o dia em que Mário viesse pedir-me para voltar, e eu 
lhe diria: NÃO! Já é tarde, você perdeu tudo.

Encíclica Dives in Misericordia.  
João Paulo II. 1980. Nº 5

“Este filho, que recebe do pai a parte da herança que lhe toca 
e deixa a casa paterna para esbanjar essa herança numa ter-
ra longínqua ‘vivendo dissolutamente’, em certo sentido, é o 
homem de todos os tempos, a começar por aquele que foi o 
primeiro a perder a herança da graça e da justiça original. Nes-
te ponto a analogia é muito vasta. Indiretamente a parábola 
estende-se a todas as rupturas da aliança de amor: a toda a 
perda da graça, e todo o pecado.  [...]

A analogia desloca-se claramente para o interior do homem.  
A herança que o jovem tinha recebido do pai era constituída 
por certa quantidade de bens materiais. Mas, mais importante 
do que esses bens era a sua dignidade de filho na casa paterna. 
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A situação em que veio a encontrar-se quando se viu sem os 
bens materiais que dissipara, é natural que o tivesse também 
feito cair na conta da perda dessa dignidade.”

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL 

– Quais têm sido os critérios para administrar nossas crises ma-
trimoniais e familiares?

– Que crises podemos identificar em nossa vida matrimonial?

– Soubemos ver nossas crises como oportunidade de cresci-
mento conjugal?

A REUNIÃO DE EQUIPE 

A - Coparticipação

É muito importante que o tema das crises seja levado em conta 
na vida conjugal, uma vez que elas podem gerar decisões que 
venham afetar seriamente a relação; por isso será muito enri-
quecedor para a equipe que, nesta parte da reunião, um ou 
mais casais exponham alguma crise que viveram durante sua 
vida matrimonial, e como a trataram.

É necessário que cada casal tenha conversado previamente e este-
ja de acordo em expô-la, tratando de ser o mais concreto possível.

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Mc 4, 35-41

Naquele dia, ao cair da tarde, ele lhes disse: “Passemos para 
a outra margem”. Deixando a multidão, eles levaram Jesus na 
barca, assim como ele estava. E havia outras barcas com ele. 
Sobreveio então uma grande tempestade de vento, que lan-
çava as ondas dentro da barca, de modo que ela já estava se 
enchendo de água. Ele, entretanto, estava na popa, dormindo 
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sobre um travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: “Mes-
tre, não te importa que pereçamos?” Acordando, ele repreen-
deu o vento e disse ao mar: “Silêncio! Acalma-te!” O vento 
cessou e fez-se uma grande calma. Depois ele perguntou-lhes: 
“Por que estais com tanto medo? Ainda não tendes fé?” Eles 
ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: “Quem é 
este, a quem até o vento e o mar obedecem?” 

Reflexão Pessoal

Depois da leitura da Palavra, recomendamos alguns minutos 
de silêncio, para que meditemos sobre ela e depois comparti-
lhemos livremente o que o Senhor nos disse, como nos inter-
pela e como afeta nossa vida.

Propõe-se que reflitamos se temos a preocupação de fazer fru-
tificar nossos dons.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal elabore uma breve oração. Pode ser 
feita de acordo com as necessidades pessoais, ou da comuni-
dade, ou tomando uma parte da passagem bíblica.

A cada pedido feito livremente, responderemos: “Escutai, Se-
nhor, a nossa oração”.

C - Partilha

Na apresentação do capítulo foi mencionada a importância de 
saber identificar uma situação para antecipar-se a uma crise. E 
se essa se apresentar, a atitude deverá ser sempre voltar o olhar  
para Deus e, entregues a sua divina misericórdia, pedir-lhe que 
nos fortaleça, para enfrentar qualquer situação serenamente. 
Por isso propomos o diálogo conjugal (o dever de sentar-se), 
como ponto concreto de esforço para este mês, para poder 
conversar e recordar as crises que passamos em nosso matri-
mônio, como as enfrentamos e resolvemos, e quais experiên-
cias positivas pudemos aprender destas situações difíceis.
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D - Pergunta para a troca de ideias  
sobre o Tema de Estudo

– Como deve agir a equipe diante da crise de um casal?

F - Oração Litúrgica

Salmo 31, 8b-11; 15-17

R/ Tende piedade de mim, Senhor,  
porque estou angustiado.

“Eu me alegrarei e exultarei por vosso amor,  
porque olhastes para minha miséria,  

e as angústias de minha alma compreendestes... R/

Mas eu em vós espero, Javé, repito: sois vós meu Deus.

Na vossa mão está meu destino; 
livrai-me de meus inimigos e dos que me perseguem. R/

Sobre vosso servo fazei brilhar vossa face, 
salvai-me por vossa misericórdia.” R/

F - Oração Final 

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas

– Papa Francisco: Discurso de abertura do Congresso “A alegria do amor, o cami-
nho das famílias”

– “Meditações sobre a Fé”. Pe. Tadeusz Dajczer. Capítulo 2 (Editora Paulus)

– A las fuentes de los Equipos de Nuestra Señora. Iniciación y progreso (1959). 
Patrocinado por la Fundación Santa María. Novembro 1987 Introdução: Jean 
Allemand; tradução: Annie Hurlot



Nascido em Arenella, próximo de Nápoles, Itália. Foi pintor, poe-
ta, ator e músico. Criado num mosteiro, preparava-se para rece-
ber ordens sagradas, mas logo se sentiu inclinado para as artes, 
foi quando começou primeiro a estudar música e depois pintura. 
Desenvolveu seus estudos em Nápoles, sob influência do pintor e 
gravurista José de Ribeira. Mais tarde, já em Florença, dispondo 
de financiamento do Cardeal Giovani Carlo de Medici, transfor-
mou a sua própria casa num círculo artístico, literário e musical 
conhecido como “Accademia dei Percossi”.

Ainda muito jovem, Salvator atrai a atenção dos artistas napoli-
tanos, graças ao seu talento brilhante. Assim é logo estimulado a 
ir para Roma para expandir seus horizontes artísticos. E logo em 
1634 muda-se para a capital em busca de novos caminhos para 
desenvolver seus talentos.

Em 1638, em Roma, Salvator é chamado pelo Cardeal Francesco 
Maria Brancaccio para confiar-lhe seu primeiro grande trabalho 
de natureza sagrada, dentro da Igreja de Santa Maria dela Morte, 
onde o artista realiza sua obra “A Incredulidade de Tomé” para o 
altar principal da igreja.

Retornando a Nápoles, Salvator pinta cenas e acontecimentos 
turbulentos sobre batalhas e outros similares que lhe rendem o 
apelido de “Salvador de Batalhas”, obras estas hoje expostas no 
Museu do Louvre.

Morreu em 1673 aos 58 anos, legando à posteridade o exemplo 
de um artista completo, que poderia expressar-se não somente 
pela pintura, mas igualmente na poesia, teatro e música.

A obra aqui reproduzida expressando a parábola bíblica do Filho 
Pródigo pode ser facilmente confundida com um caipira rústico 
que cuida de seu rebanho. A imponente árvore, tanto quanto a fi-
gura ajoelhada, reflete bem a importância que Rosa atribui à sua 
pintura, não apenas como a grandeza de suas heroicas pinturas 
e desenhos paisagísticos, mas principalmente como um cenário 
expressivo sobre o sagrado e o piedoso.

Salvator Rosa (1615-1673) 

O Filho Pródigo 
(Museu Hermitage, São Petersburgo)
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Reconhecendo  
nossa Fragilidade

ESCUTA DA PALAVRA
“Caindo em si, refletiu: ‘Quantos empregados de meu 
pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de 
fome!’.” (LC 15,17)

Meditação

O evangelista, iluminado pelo Espírito Santo, inicia esse versí-
culo com a frase: “E caindo em si”, fazendo referência a que 
o filho, em seu desespero, parou para refletir sobre a situação 
a que havia chegado. Parece que teve de perder tudo, até seu 
vínculo filial, para entrar no profundo de seu ser.

“Cair em si” é fazer uma autoanálise. Muitas vezes é algu-
ma situação dolorosa que nos leva a refletir sobre nossa vida, 
questionando-nos sobre o que temos feito e as consequências 
de nossas decisões, se foram boas, más ou inconsequentes, 
ou se com elas prejudicamos alguém. Nesse processo também 
reconsideramos nossos talentos, se os aproveitamos ou des-
perdiçamos, e se eles nos fizeram crescer, ou os usamos apenas 
para o prazer, a diversão e nossa conveniência.

Na segunda parte do versículo, o filho mais novo lamenta es-
tar passando fome, enquanto que em sua casa paterna até os 
empregados desfrutam da abundância. Isso lhe permite revisar 
suas ações e valorizar o que tinha, com a possibilidade de re-
tificar e recuperar o perdido. Outro fruto positivo do reconhe-
cimento de suas fragilidades é a oportunidade de voltar ao lar, 
depois de tê-lo abandonado.

O início de uma conversão é o resultado de profundas refle-
xões, que realizamos diante de diferentes circunstâncias de 
nossa vida, que nos permitem reconhecer nossas carências, 
fraquezas, limitações e, mais ainda, nossos erros ou projetos 
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fracassados. Como o filho mais novo, somos pecadores arre-
pendidos de nosso proceder, dispostos a nos converter?

Meditemos sobre as ações de nossa vida. Não esperemos per-
der o realmente valioso que recebemos do Senhor, o amor, a 
família, a saúde, nossos talentos, o trabalho, os bens, a digni-
dade etc., para nos dar conta do que desperdiçamos.

Tenhamos presente que, ainda se perdêssemos tudo, continua-
ríamos sendo filhos do Pai. Essa consciência da confiança em 
seu amor, embora desfocada, dá-nos força para retomar a con-
dição de filhos, ainda que sem mérito algum. A partir de nossa 
fragilidade compreendemos melhor a grandeza da redenção e 
da filiação divina. Somos filhos de Deus!

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é promover o autoconhecimento de 
nossas fraquezas como primeiro passo para nos ajudar, de ma-
neira pessoal e como casal, a descobrir e superar as limitações 
de cada um.

O fim último natural de nossa existência, como pessoas, é 
nosso encontro com o Criador. Esse caminho implica crescer 
em todas as etapas de nossa vida, como filhos, esposos, pais, 
amigos, mas sobretudo como bons filhos de Deus, desenvol-
vendo-nos como indivíduos, descobrindo nossa interioridade 
e personalidade, tomando consciência de nossas capacidades, 
dons e limitações, e vivendo uma vida de virtudes, sendo hu-
mildes, generosos, responsáveis, respeitosos fiéis etc.

Lastimavelmente, a fragilidade humana é hoje agravada por uma 
cultura hedonista que influencia as pessoas, gerando inversão de 
valores como a soberba, o desrespeito ou a infidelidade, entre 
outros, criando estilos de vida que produzem profundos anos em 
nossas relações. Por isso, o certo é aproximar-nos de Deus, co-
nhecendo sua infinita grandeza, e conseguir assim uma mudança 
positiva na convivência humana, para vencer nossas misérias.
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Na vida matrimonial, é necessário que nós, cônjuges, nos acei-
temos tal como somos, ajudando-nos mutuamente a melho-
rar nos aspectos que estão ao nosso alcance, para alcançar o 
amor, a felicidade e a santidade.

A fragilidade pode ser convertida também em dom, que sirva 
para fortalecer e tornar fecunda a vida conjugal e familiar, com 
a ajuda do outro (e inclusive dos filhos, nos casos em que esses 
são afetados pelos problemas que possam se apresentar). A 
imagem viva da fragilidade que frutifica e se converte em fonte 
incessante de graça é a de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe.

Reconhecer as fragilidades do outro leva tempo, e nem sempre 
estamos preparados para lidar com as situações que podem 
surgir no caminho, tais como: manias, fracassos não supera-
dos, falta de acolhimento e aceitação ao outro, a personalida-
de de cada um, imaturidade, ressentimentos, raiva, desprezo, 
vulnerabilidades, não se mostrar ao outro, ódios, inseguranças, 
medos, prejudicar-se mutuamente, mentiras etc.

Há três aspectos que podem ajudar-nos a assumir as fragili-
dades no matrimônio: Reconhecer que cada um dos cônjuges 
chega ao casamento com seus próprios fardos, necessidades e 
medos, ou inclusive fracassos, erros e limitações não assumi-
dos, baixa autoestima, entre outros.

• Aceitar que na vida juntos podemos chegar a nos machucar, 
a ter atritos e desacordos, grandes dores e desesperanças, 
medo da solidão, e que essas situações podem chegar a se 
tornar irreversíveis.

• Concluir que o amor conjugal é capaz de superar toda fra-
gilidade e permite-nos afirmar que nos conhecemos, nos 
queremos, nos respeitamos e assumimos nossas fraquezas.

Para que essa ajuda se torne efetiva, devemos aproveitar todos 
os momentos e oportunidades para melhorar nossa relação, 
comunicando nossos sentimentos através do  diálogo conju-
gal, tendo sempre em mente o desejo de fazer o outro feliz.
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DOCUMENTOS DE REFLEXÃO

Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 4ª Parte

“Caindo em si”. 

Este é um caminho que ele jamais havia seguido; ele vivia peri-
feria de si mesmo, em nível corporal e emocional. Mas, eviden-
temente, nunca tinha chegado ao fundo de seu coração; essa 
pequena trilha estava embaralhada demais para que pudesse 
alcançar o fundo de seu ser. Mas, então, ele se purifica em sua 
miséria e cai em si. Ele diz: “Quantos trabalhadores de meu 
pai têm pão em abundância e eu, aqui, morrendo de fome?”.

Ficamos um tanto surpresos, todavia, que a lembrança da casa 
paterna, que por semanas e meses não o perturbou, que essa 
lembrança fosse principalmente dos trabalhadores de seu pai, 
da abundância na qual ele e eles viviam, que essa lembrança 
fosse mais forte  que a da tristeza de seu pai ao vê-lo partir de 
modo um tanto insolente. 

Pois bem, Cristo quer mostrar-nos um rapaz retornando ao lar 
paterno, mas também a melhores sentimentos; mas quer tam-
bém mostrar um rapaz pouco arrependido. Durante certo tem-
po perguntei ao Senhor lendo esta página: mas, Senhor, por que 
nos deu o exemplo de um pecador com pouco arrependimento? 
Pois, na verdade, é porque está com fome que ele está pensando 
em regressar. E Cristo me disse – não pensem que tenho visões 
ou revelações –, ele me fez entender: imagine que apresente 
um rapaz chorando todas as lágrimas de seu coração, pensando 
na tristeza de seu pai, o que aconteceria? Lendo esta página, 
aqueles incapazes de verdadeiro arrependimento de seus peca-
dos teriam fechado o Evangelho dizendo: isto não é para mim, 
não sou capaz de chorar abundantemente meus erros, meus 
fracassos, meus pecados. Pois bem, eu queria justamente que 
todo pecador fosse até o fim da parábola; por isso  apresentei 
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apenas o necessário: um pecador, que primeiro é levado por 
seu próprio interesse, mas tem, todavia, certo arrependimento.

Testemunho de Bianca e Antonio - 4ª Parte

Ambos:  A acusação do crime que lhe era feita era muito séria; 
ele tratava de explicar que não era culpado, mas não encon-
trava ninguém que acreditasse nele. Nesse momento deu-se 
conta que ele não significava nada para as pessoas que o ro-
deavam, que elas também estavam aproveitando-se dele, que 
era apenas um tipo com o qual se podia passar um tempo, 
mas sem nenhum compromisso, sem afeto, sem sentimento 
de solidariedade e, pior, de misericórdia. Compreendeu então 
até onde havia chegado, como havia perdido sua credibilidade 
e que todos o viam capaz de fazer qualquer coisa. A vida que 
levava era totalmente diferente da que desejava, e que havia 
tido quando estava em nosso lar.

Bianca: Nosso filho compreendeu então que não podia conti-
nuar vivendo como um “troll”, como dizia, uma pessoa egoísta 
que só via os demais como provedores de suas necessidades, 
sem dar nada em troca. Essa experiência foi muito forte para 
todos, mas o fez compreender a gravidade de sua situação.

Antonio: Não sabia se devia crer ou não em sua inocência 
quanto à acusação que lhe faziam. Ele me jurava que não o ha-
via feito, mas eu não podia estar seguro, e as circunstâncias o 
acusavam. Pensei então que, antes de tudo, ele era meu filho, 
e que se alguém ia julgá-lo, não seria eu; assim, decidi ajudá-lo 
a defender-se das acusações.

Testemunho de Mário e Maritza - 4ª Parte

Maritza:  Consegui compreender que Deus estava comigo, e 
que era ele o verdadeiro amor em minha vida, que eu havia 
falhado muito também, pois era uma pessoa doente de ciú-
mes, que estava constantemente reclamando com meu esposo 
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de coisas que não eram verdade, que tinha de assumir minha 
responsabilidade e começar a curar-me. Busquei um sacerdote 
para confessar-me e contar-lhe toda a dor que tinha dentro de 
mim, pois continuava sem compreender por que meu esposo 
me havia deixado. Ele ajudou-me a ver que isso também ia aju-
dar a mim; e comecei a orar mais e pedir a Deus que curasse 
meu coração.  Acreditei fielmente que apesar de estar afastada 
de Deus ele ia ajudar-me, pois nunca coloquei em dúvida o 
amor que tínhamos, e Deus é fiel no amor. Comecei a dedicar 
mais tempo ao Senhor e, é claro, a minhas filhas. Uni-me mais 
estreitamente  a elas e pedia-lhes que compreendessem que 
tinham apenas um pai que, apesar de ter saído de casa, as 
amava porque eram suas filhas, e que tinham de perdoá-lo.

Mário: Minha vida começou a tornar-se difícil outra vez, já 
que, pela decisão que havia tomado, começaram a aparecer 
situações que não eram fáceis de viver e de enfrentar.

Ainda recordo com muita tristeza que, ao chegar para deixar 
em casa minha filha menor, fui rejeitado por nossas outras fi-
lhas. Que desconsolo ao regressar pelo mesmo caminho, so-
zinho, dolorido e com lágrimas nos olhos, pensando por que 
havia tomado aquela decisão errada.

Sabia dentro de mim que havia cometido um erro, que a deci-
são tomada não era a correta, e que isso só poderia levar-me 
ao fracasso em minha vida futura. Comecei a compreender o 
dano que havia causado à vida de minha esposa e de nossas 
filhas. Coloquei Maritza em risco, ao ter de assumir o traba-
lho de um negócio que havíamos criado, e que a obrigava a 
sair de madrugada e enfrentar possíveis perigos. Coloquei em 
risco o estudo de nossa filha mais velha, a qual, como uma 
espécie de vingança, decidiu perder seu último ano do secun-
dário, o que foi muito difícil de superar, mas que com a ajuda 
de Deus foi conseguido.

Também, dentro de mim mesmo, pensava como seria meu fu-
turo de idoso, talvez sozinho, sem minha esposa, sem minhas 
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filhas, sem ninguém para me acompanhar e que pudesse 
apoiar-me em alguma necessidade que eventualmente teria 
que enfrentar.

Também pensava por que tinha de assumir um compromisso 
duplo, uma família dupla, se na realidade já tinha a minha, e 
por que razão queria afundar mais em uma vida sem futuro.

Tudo isso foi pesando na balança de minha existência, a de-
cisão que havia tomado, e cheguei a entender que me havia 
equivocado; que havia deixado, por vontade própria, uma es-
posa que, sim, me amava e a quem eu também amava, umas 
filhas que queria muito, e que havia optado por não o fazer.

Por razões óbvias, acabei por deixar a pessoa com quem me 
tinha ido. Estando na casa de minha mãe, iniciei uma nova 
etapa, que me foi abrindo as portas e me ajudou a buscar e 
recuperar o que era parte de minha vida.

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL

– Conhecemos nossos defeitos e nossas fraquezas e os de nos-
so cônjuge?

– Como podemos sugerir a nosso cônjuge uma mudança ou 
uma melhoria, sem ofendê-lo? Tratamos o tema da fragilida-
de em nossos diálogos conjugais?

– Deus está sempre presente em nossas decisões?

A REUNIÃO DE EQUIPE
A -  Coparticipação

Sugerimos para esse momento da reunião da equipe que os 
casais comentem suas experiências de como aprenderam a 
aceitar mutuamente suas fragilidades, e a melhorar como 
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pessoas e como casais no caminho para a felicidade, a santi-
dade e o amor.

Sabendo que os testemunhos são muito enriquecedores nas 
reuniões, seria importante que um ou dois casais comentas-
sem como superaram alguma fragilidade em suas vidas. É 
necessário que os casais tenham conversado e previamente 
tenham chegado a um acordo sobre o tema, antes de com-
partilhá-lo na reunião.

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: 2 Cor 12, 9-10; 15

“E ele me disse: “Basta-te minha graça: pois o poder se mani-
festa plenamente na fraqueza”. É, pois, de boa vontade que 
me orgulharei sobretudo de minhas fraquezas, para que habite 
em mim o poder de Cristo. Por isso me comprazo em minhas 
fraquezas, nas injúrias, nos sofrimentos, nas perseguições, nas 
angústias suportadas por Cristo; pois quando sou fraco, é en-
tão que sou forte. Quanto a mim, com toda a boa vontade, 
farei gastos e me gastarei todo inteiro por vossas almas. Se vos 
amo mais intensamente, terei de ser menos amado?” 

Reflexão Pessoal

Depois da leitura da Palavra, recomendamos alguns minutos 
de silêncio, para que meditemos sobre ela, e depois comparti-
lhemos livremente o que o Senhor nos disse, como nos inter-
pela e como afeta nossa vida.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal participante elabore uma breve ora-
ção. Pode ser feita de acordo com as necessidades pessoais ou 
tomando uma parte da passagem bíblica.
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A cada pedido feito livremente, responderemos: “Escutai, 
Senhor, a nossa oração”.

C - Partilha

Este capítulo envolve a reflexão do casal de maneira direta, 
razão pela qual recomendamos enfatizar, para este mês, três 
pontos concretos de esforço: a oração conjugal, o diálogo con-
jugal (o dever de sentar-se) e a regra de vida.

D - Perguntas para a troca de ideias  
sobre o Tema de Estudo 

– A vida de equipe ajudou-nos a converter em graça nossas 
fraquezas?

– Que ajuda do Movimento nos foram úteis para nos conhe-
cer a nós mesmos, nossos cônjuges e os membros de nossa 
equipe?

E - Oração Litúrgica

Salmo 103, 8-14

R/ Bendize, minha alma, ao Senhor.

“Javé é misericordioso e compassivo,  
lento para a ira e rico em bondade.

Não contenderá para sempre  
e não dura eternamente sua ira. R/

Não nos trata conforme nossos pecados,  
não nos castiga segundo nossas culpas.

Pois quanto é alto o céu sobre a terra,  
tanto é grande seu amor aos que o temem. R/

Quanto é distante o oriente do ocidente,  
tanto ele afasta de nós nossas culpas.
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Como um pai se compadece dos filhos,  
assim Javé se compadece dos que o temem.

Pois ele sabe de que somos feitos:  
ele se lembra do que somos. R/

F - Oração Final

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas
– Exortação Apostólica Familiaris Consortio de João Paulo II sobre a missão da 

família cristã no mundo atual. N° 8

– Carta Encíclica Dives in Misericordia de João Paulo II sobre a misericórdia 
divina. N° 11

–  Idem. Nº 5

–  Alegría de creer, alegría de vivir. Francois Varillon, S.J.

–  La Trinidad realiza perfectamente el compromiso del amor. – Reflexión de Be-
nedicto XVI. Serie de meditaciones en torno a los salmos y cánticos de la biblia. 
Sección “Audiencia del miércoles”, Agencia Zenit, 11 de janeiro de 2006 

–  Reflexões baseadas no texto de Lowney Chris, El liderazgo al estilo de los jesui-
tas, Editorial Norma, 2004, págs. 109-129



Nascido em York, saiu da escola com 12 anos de idade para se tor-
nar aprendiz de impressão em Hull. Terminou a sua aprendizagem 
sete anos mais tarde e foi viver em Londres onde, em 1807, entrou 
para a Academia Real Inglesa. Nesta escola, sua formação teve por 
base cópias de trabalhos de vários artistas. Etty foi bem-sucedido 
na Academia, ganhando reconhecimento pela sua capacidade de 
pintar os tons da pele de forma bastante realista.

Seus trabalhos continham muitos nus, a obra “O Triunfo de Cleó-
patra”, pintada em 1821 quando foi exibida recebeu boas críticas. 
O seu sucesso deu origem a uma série de outras pinturas de acon-
tecimentos históricos com nus. À exceção de um, todos os traba-
lhos exibidos na Academia Real na década de 1820 continha pelo 
menos um nu, o que o fez ganhar uma reputação não muito boa 
dos moralistas. Apesar dessas características, teve grande sucesso 
comercial, foi aclamado pela crítica, e nomeado como Acadêmico 
Real em 1828, na época a maior honra disponível para um artista. 
Embora fosse um dos artistas mais respeitados no seu país, con-
tinuou a estudar desenho anatômico ao longo de toda a sua vida, 
algo considerado como inapropriado pelos seus pares. Nos anos 
1830, Etty começou a trabalhar na área dos  retratos, uma área 
menos respeitada, entretanto mais lucrativa.

Etty era extremamente tímido, pouco sociável, e nunca casou. 
Viveu com a sua sobrinha Betsy (Elizabeth Etty) desde 1824 até a 
sua morte. Mesmo em Londres, Etty manteve o interesse na sua 
terra-natal York, e teve um papel muito importante no estabe-
lecimento da primeira escola de arte da cidade e na campanha 
para preservar as muralhas da cidade de York.

A cena aqui retratada evoca a bíblica história do evangelho de 
Lucas (16: 11-32) sobre o filho que teimosamente busca sua in-
dependência, exigindo de seu pai parte da herança que lhe é de 
direito para deixar sua casa e família e ir gastá-la como quisesse.

Aqui Etty usa tons escuros e cores apropriadas ao assunto para 
produzir um trabalho de grande força emocional, mostrando o 
momento de seu desespero e antes de seu subsequente arrepen-
dimento. Nota-se também que o nu, não totalmente, está bem 
caracterizado porém em composição com elementos da natureza 
e animais. Uma obra cheia de emoção que transmite muito bem 
a dor do arrependimento.

William Etty (1787-1849) 

O Filho Pródigo 
(Abadia de Anglesey, Cambridge, Inglaterra)
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A Dor de nossas Faltas
ESCUTA DA PALAVRA

“Vou partir ao encontro de meu pai e vou dizer-lhe: ‘pai, 
pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser 
chamado teu filho; trata-me como a um de teus empre-
gados’. E partiu ao encontro de seu pai.” (Lc 15, 18-20a)

Meditação

O filho toma a decisão de regressar a seu pai, e começa a pre-
parar o que lhe vai dizer para que o receba. Quer apelar ao vín-
culo paterno filial, fonte de amor e misericórdia que se achava 
adormecido; renasce nele a esperança de voltar a considerar 
seu pai como uma pessoa que daria o melhor a seus filhos, 
sem importar seu sacrifício. “Quem de vós dará uma pedra ao 
filho que lhe pedir pão? Ou lhe dará uma cobra, se lhe pedir 
peixe?” (Mt 7, 9-10)

No seu íntimo sabe que é amado pelo pai, pois o demonstrou 
no momento em que lhe entregou a herança e o deixou partir.

Reconhece que suas ações passadas, resultado de sua própria 
imaturidade, puderam causar a seu pai uma grande desilusão 
e uma profunda dor; por isso, a decisão está tomada, planeja 
regressar, sem desculpas nem tentativas de justificativa, dis-
posto a aceitar qualquer penitência que lhe imponha; há no 
filho uma mudança de seu modo de pensar. Consciente de 
suas próprias limitações, começa a desenvolver uma atitude 
de humildade, não se sente importante, nem melhor que nin-
guém, não aspira ter nenhum privilégio, só quer ser recebido 
em seu antigo lar.

Durante nossa vida pessoal e conjugal, poderemos muitas ve-
zes cair em tentações ou cometer faltas, mas é muito impor-
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tante que as reconheçamos e, ao invés de nos sentir derrota-
dos ou incapazes, decidamos levantar-nos, dar-lhes solução e 
seguir adiante.

Reconhecer que caímos, deixar de lado a soberba, aceitar 
nossa fraqueza e más ações cometidas por falta de caráter e 
de amor são o começo de nossa conversão, de nossa recon-
ciliação com Deus.

Devemos estar dispostos a aceitar as consequências de nossas 
faltas, elas ofendem a Deus e muitas deixam marcas nas pes-
soas que foram afetadas, motivo pelo qual é necessário com-
pensar, de alguma maneira, o dano causado.

Neste processo de conversão, o filho decide distanciar-se do 
rumo que havia escolhido anteriormente e que o levou a 
viver no pecado.

Como cristãos, temos de ter Deus sempre presente como Pai. 
Ele é nosso refúgio e fortaleza, a quem podemos acudir com 
a certeza que nos vai escutar. É com quem podemos con-
versar, contar-lhe nossas faltas e dificuldades e desabafar a 
qualquer momento, sabendo que nos acolherá com infinito 
amor. É a atitude que Deus nosso Pai espera de seus filhos.

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é levar-nos a meditar sobre o remor-
so, o arrependimento, o caminho de conversão e penitência.

Nessa passagem da parábola do filho pródigo, Lucas deixa 
aberta a possibilidade de múltiplas interpretações com rela-
ção à atitude do filho. O fato de querer aproximar-se do pai 
foi só conveniência pela fome e sua atual condição?

Como veremos mais adiante, nos documentos de reflexão, 
o Catecismo da Igreja Católica (Nº 1439) faz alusão direta à 
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parábola, objeto deste tema de estudo, e reconhece que o 
filho reflete, se arrepende, se declara culpado, aceita uma 
penitência e decide voltar à casa de seu pai. É um processo, 
um caminho de conversão.

Reconhecer nossas capacidades e limitações permite-nos 
aceitar e corrigir nossas faltas; é por isso que este capítulo 
convida a refletir sobre as decisões precipitadas e impensa-
das, que normalmente causam danos, problemas e muita 
dor ou tristezas no âmbito conjugal e familiar.

Diante das faltas, o primeiro que se espera é a aceitação 
por parte de quem as comete e depois a correção; o ponto 
de partida da aceitação é autoconhecer-se, autopossuir-se, 
e depois o entregar-se, com o que se inicia uma mudança 
pessoal, que implica o remorso, o arrependimento e a con-
versão. Perguntemo-nos, então: que nos impede de reco-
nhecer nossas faltas?

Vale lembrar que apenas o reconhecimento e a determina-
ção de corrigir uma falta não resolve a questão, até que se 
ponha em prática o propósito de mudança decidido.

O processo de conversão necessita necessariamente da ora-
ção e de uma profunda reflexão iluminada pelo Espírito San-
to, para encontrar o caminho, buscar a verdade e alcançar a 
plenitude de nossa vida.

Outro elemento a considerar é que de um dano, autoinflin-
gido ou contra outra pessoa, pode nascer dor ou tristeza. 
Na relação conjugal, os desacertos e faltas que cometemos, 
e as atitudes que não buscam a felicidade de nosso cônjuge, 
mas apenas satisfazer o nosso egoísmo, causarão dor. A não 
aceitação e a resistência a reconhecer um mal causado irão 
aumentá-la, podendo sufocar todo nosso ser (corpo e alma).
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Uma ofensa dói mais quando vem de uma pessoa amada, com 
o que se confirma que a capacidade de sofrimento é relacio-
nada diretamente com a capacidade de amar. Isso nos permite 
afirmar que o remédio contra a dor e a tristeza é o amor.

Algo que precisamos descobrir é o sentido que a dor tem na 
vida. O sofrimento não é feito para ser compreendido, mas 
sim para ser combatido. Quando não obtemos resposta, a 
melhor forma de encontrá-la é fixar-nos na cruz, que é força 
de Deus, como disse São Paulo em 1Cor 1, 18: “Com efeito, 
a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas 
para os que se salvam, isto é, para nós, é poder de Deus.

A dor e a tristeza também podem ser superadas na família 
como em nenhum outro lugar. E não é apenas pela com-
paixão dos familiares, mas sim porque a pessoa que sofre 
sente-se mais segura no âmbito onde a acolhem e a amam, 
permitindo-lhe resistir até a mais profunda dor.

O Catecismo da Igreja Católica dá-nos alguns elementos 
para trabalhar e refletir sobre a dor de nossas faltas, o que 
nos leva a considerar o sacramento da Reconciliação, que 
também é chamado sacramento da conversão, da peni-
tência, da confissão e do perdão, que nos foi entregue por 
Jesus para uma reorientação radical de nossa vida e nossa 
conversão a Deus.

A conversão de coração – a penitência interior – é orientada 
para o desejo e a resolução de mudar de vida; é uma obra 
da graça de Deus, que nos dá a força para começar de novo.

Finalmente, contamos com outras formas de penitência na 
vida cristã: o jejum, a oração e a esmola, que expressam a 
conversão com relação a si próprio, com relação a Deus e 
com relação aos demais.
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DOCUMENTOS DE REFLEXÃO

Catecismo da Igreja Católica, nº 1439

“O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosa-
mente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo 
centro é “o pai misericordioso”: o fascínio de uma liberdade 
ilusória; o abandono da casa paterna; a extrema miséria em que 
se encontra o filho depois de esbanjar sua fortuna; a profunda 
humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ain-
da, de querer matar a fome com a sua ração; a reflexão sobre 
os bens perdidos; o arrependimento e a decisão de declarar-se 
culpado diante do pai; o caminho de volta; o generoso acolhi-
mento da parte do pai; a alegria do pai: tudo isso são traços 
específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o 
banquete da festa são símbolos desta nova vida, pura, digna, 
cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao 
seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo que 
conhece as profundezas do amor do Pai pôde revelar-nos o abis-
mo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela.”

Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 5ª Parte

“Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu 
pequei contra o céu e contra ti”. 

Então, vocês podem ver que existe um período obscuro de certo 
arrependimento. Porém, a motivação profunda é mais interesseira. 
“Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um 
dos teus trabalhadores”. Ele pensa: meu pai é um homem bom, 
mas não posso pedir o impossível, o voltar a ser filho da casa; 
mas ele não se recusará a me tratar como seus empregados.  

5capítulo

3



89

Percebe-se que esse rapaz é um primário, no sentido da carac-
terologia, isto é, alguém que realiza logo o que pensa. Tendo 
pensado nisso, ele se levanta, apanha seu bastão ou até uma 
mochila – talvez –, deixa os porcos e toma o caminho.

“E levantando-se”. 

O rapaz tem isto de bom, não se desespera, não desiste.  Ele é 
decidido. Ele foi para seu pai; sim, isso é fácil dizer. Após alguns 
quilômetros ele não aguenta mais, não come há dez dias, ele se 
deita numa vala, retoma o caminho com ajuda de seu bastão. 
Mas, rapidamente ele está de novo exausto, nem se pode dizer 
que à noite tenha encontrado um estábulo para deitar na pa-
lha. Nem sabemos se recebeu um pedaço de pão. Não se tinha 
dado conta dos quilômetros percorridos entre a casa familiar e 
o país onde havia chegado. É, na partida ele tinha nos pés as 
asas da liberdade, indo para uma terra longínqua; mas, na vol-
ta, tendo nos pés o peso do estômago vazio, tudo é diferente. 
Ele se pergunta se jamais conseguirá chegar à casa paterna.

“E levantando-se, foi ter com o pai”. 

Fim da primeira aba de nosso tríptico, pois esta parábola é um 
tríptico.  A primeira aba mostrou a miséria desse filho; mas 
Cristo, ao mostrar a miséria desse filho, quer que nos cons-
cientizemos de que o pecado é fadado à miséria. O pecado 
pode ter roupagens gloriosas no início; nós nos livramos da 
dependência de Deus, queremos conquistar a liberdade, não 
queremos ser escravizados, não queremos depender de Deus, 
queremos depender de nós mesmos. Quantos de nossos con-
temporâneos aí se encontram! É isso que os separa de Deus! 
Pois bem, desligar-se do Senhor significa entregar-se à miséria! 
E é isso que Cristo queria nos mostrar! Mas ele também quer 
mostrar que nem tudo está perdido! E é o que veremos na 
segunda aba de nosso tríptico.
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Testemunho de Bianca e Antonio - 5ª Parte

Ambos: A vergonha da acusação e o medo de ser preso 
fizeram que nosso filho buscasse nossa ajuda, desta vez a 
sério. Colocou-se em nossas mãos e aceitou fazer o que 
havíamos dito para reabilitar-se e voltar a ser o jovem que 
havia saído da casa. Ser o homem que, por Deus, estava 
destinado a ser.

Bianca: Contamos com sua boa vontade para se internar 
em todas as ocasiões nos centros de reabilitação, e isso lhe 
permitia avançar, cada vez um pouco mais. Isso só poderia 
ser possível pela misericórdia de Deus conosco. Cada vez 
que entrava em uma comunidade terapêutica, nós lhe fazía-
mos saber quanto era valente e quanto valorizávamos essa 
fortaleza. Essa ocasião não era exceção. Às vezes era difícil 
ver seus pontos de luz, porque os lados escuros escondiam 
esse brilho. Às vezes, inclusive, pensávamos que não brilha-
va nele a luz de Deus. Mas, mantínhamos viva a esperança 
que nosso filho havia sido chamado por Deus para um pro-
pósito que descobriria mais tarde; enquanto isso, tínhamos 
de continuar lutando e orando.

Antonio: Por outro lado, nós, como pais, com a ajuda das 
terapias recebidas e dos profissionais visitados, havíamos vi-
vido um processo de conversão. O olhar sobre nosso filho 
era mais compassivo que o de antes, pudemos dar-nos con-
ta que, apesar de viver sob o mesmo teto que seus irmãos e 
receber os mesmos carinhos e reprimendas, tinha uma his-
tória pessoal que o havia marcado de forma diferente. Com-
preendemos então que era nosso filho especial, e começa-
mos a consertar os erros que tínhamos cometido com ele.
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Testemunho de Mário e Maritza - 5ª Parte

Mário: Entendi o erro que tinha cometido; pensando em uma 
ilusão passageira, deixei o que desde o início havia escolhido 
para minha vida, e com isso fiz sofrer as pessoas que mais 
amava, e eu também sofri; causei dor a muitas pessoas que 
me queriam e, sobretudo, traí a confiança que Deus havia de-
positado em mim.

Comecei a mudar minha vida, comecei a aproximar-me nova-
mente de minha esposa e de nossas filhas, de uma maneira 
que pudesse criar nelas um pouco de confiança em mim, sem 
saber se ia conseguir, ou se elas poderiam perdoar meus erros 
e os sofrimentos que lhes causei.

Nesse tempo falei a minha esposa sobre o meu erro, minha in-
tenção de mudar e minha esperança de poder reconstruir nos-
sa vida. Entendia que isso poderia não ter resultados positivos, 
mas com fé e humildade o fiz. Não sabia qual seria finalmente 
a resposta de nossas filhas, pois elas também haviam sofrido 
muito e haviam perdido a confiança em seu pai. Como uma 
vez disse nossa filha mais velha: “É que eu tinha meu pai em 
um pedestal, ele caiu e quebrou em pedaços, e agora, como 
posso reconstruí-lo?”

Hoje também sei que nessa etapa difícil de nossa vida não esti-
vemos sós; que muitas das pessoas, que nos conheciam e que 
nos queriam bem, estiveram orando por nós, dando apoio a 
Maritza e pedindo a Deus por minha conversão.

Maritza: Mário causou muita dor em nosso lar ao afastar-
-se dele, e reconstruí-lo não era fácil. Apesar disso, em minha 
mente eu dizia: o dia em que ele queira regressar, vou dizer 
que não, pois não merece esta família que tanto o amava.  
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Quando me disse que queria voltar e reconstruir nossa vida, não 
pude dizer-lhe não, amava-o demasiado e sabia que ele também 
me amava; que havia cometido um erro e que não seria fácil 
corrigi-lo. Então lhe disse: você sabe que o amo, e é até que a 
morte nos separe. Se  queres voltar para nosso lar, primeiro tens 
que recuperar o amor e a confiança de nossas filhas.

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL

– Que conduta assumimos quando nosso cônjuge está vivendo 
dor e tristeza por uma falta cometida?

– Que faltas do outro nos causaram dor? Como superamos isso?

– O remorso implica necessariamente um arrependimento?

A REUNIÃO DE EQUIPE

A - Coparticipação

Os casais devem ter conversado previamente em casa, para 
compartilhar durante a reunião de equipe, algum episódio de 
dor, conversão, arrependimento, que tenham tido durante sua 
vida matrimonial, e que possa servir de testemunho para aju-
dar outros em situação semelhante.

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: 1Jo 3, 1-6

“Vede com que amor o Pai nos amou: somos chamados filhos 
de Deus, e o somos de fato! Por isso o mundo não nos co-
nhece, porque não conheceu a Deus. Caríssimos, desde agora 
somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado aquilo que 
havemos de ser. Sabemos, porém, que, quando ele se mani-
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festar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como 
ele é. Todo aquele que tem esta esperança nele purifica-se a si 
mesmo, como ele é puro. Todo aquele que comete o pecado 
comete também a iniquidade, pois o pecado é iniquidade. Ora, 
sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele 
não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. 
Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu.” 

Reflexão Pessoal

Essa leitura convida-nos a reconhecer o amor do Pai, chegar a 
ser como  ele, e cuidar-nos de não causar mal um ao outro, o 
que pode acontecer em qualquer circunstância de nossa vida 
pessoal e na convivência conjugal.

Recomendamos alguns minutos de silêncio para que medite-
mos, e então compartilhemos livremente o que o Senhor nos 
disse, como nos interpela e como afeta nossas vidas.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal participante elabore uma breve ora-
ção. Pode ser feita de acordo com as necessidades pessoais ou 
tomando uma parte da passagem bíblica. A cada pedido que se 
faça livremente, responderemos: “Escutai, Senhor, nossa oração”.

C - Partilha

Ao revisar neste capítulo o remorso, o arrependimento, o cami-
nho de conversão e a penitência, sugerimos que durante o mês 
se faça muita oração pessoal e conjugal, e um diálogo sobre o 
caminho de conversão que tiveram durante o tempo de per-
tença ao Movimento, e que se elaborem regras de vida como 
resultado do diálogo. Propomos também que se assista durante 
a semana a uma celebração eucarística, e se procure a confissão.
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D - Perguntas para a troca de ideias  
sobre o Tema de Estudo

– Como estamos vivendo o sacramento da Reconciliação?  
Recorremos a ele com frequência?

– A vida de equipe é útil para seu caminho de conversão?  
De que maneira?

E - Oração Litúrgica

Salmo 51, 2-13

R/ Cria em mim, ó Deus, um coração puro.

“Tende piedade de mim, ó Deus, 
conforme vossa misericórdia; 

em vosso grande amor meus pecados apagai. R/

Lavai-me de toda a minha culpa,  
e purificai-me de meu pecado.

Reconheço minha iniquidade  
e meu pecado está sempre a minha frente. R/

Contra vós, só contra vós eu pequei,  
fiz o que é mal a vossos olhos;  

por isso sois justo quando falais,  
reto em vosso julgamento. R/

Eu nasci na iniquidade,  
no pecado minha mãe me concebeu.

Mas vós quereis a sinceridade do coração  
e no íntimo me ensinais a sabedoria. R/

Purificai-me com o hissopo e ficarei puro;  
lavai-me e ficarei mais branco que a neve.
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Fazei-me ouvir alegria e júbilo,  
exultem os ossos que vós quebrastes. R/

Afastai de meus pecados vosso olhar,  
apagai todas as minhas culpas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro,  
renovai em mim um espírito resoluto. R/

Não me rejeiteis de vossa presença  
e não me priveis de vosso santo espírito”. R/ 

F - Oração Final

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas

– Homilia do Papa Francisco. Mantenha o coração. Confissão e perdão dos  
pecados

– Ricardo Yepes Stork. “Entender el mundo de hoy”. Ed. Rial, 4ª edição, 2001, 
pág. 133-134

– Enrique Rojas. “Remedios para el desamor”. Ed. Planeta, Argentina, abril 2000, 
7ª edição, pág. 85

– Miguel Angel Monge Sanchez - Jose Luis Leon. “El sentido del sufrimiento”.  
Ed. Palabra, S.A., 1ª edição, 1998, pág. 19

– Juan Luis Lorda. Para ser cristiano. “El conocimiento de sí mismo”. pág. 43





Pintor italiano, nascido em Lucca, Itália, filho de um ourives, Pao-
lino Batoni, muda-se logo cedo, com 19 anos, para Roma, tor-
nando-se aprendiz de Sebastiano Conca e Francesco Imperiale, 
artistas importantes da época. Logo demonstrou sólidos conhe-
cimentos técnicos em seus trabalhos sobre retratos e em seus 
numerosos quadros alegóricos e mitológicos.

Além da nobreza e amantes da arte que incluíam os reis e rainhas 
da Polônia, Portugal e Prússia, os imperadores romanos José II, 
bem como os papas Bento XI, Clemente XIII e Pio VI, Batoni tam-
bém recebeu numerosas solicitações para retábulos de igrejas na 
Itália, em Roma, Brescia, Lucca, Parma, entre outras. O estilo de 
Botoni inspirou e incorporou elementos da Antiguidade Clássica, 
do rococó francês, do classicismo bolonhês e do trabalho de artis-
tas como Nicolas Pussin, Claude Lorrain e especialmente Rafael.

Pompeo Batoni estava entre os pintores italianos mais celebra-
dos em sua época, atingiu um inconteste prestígio em Roma.  
A retratística de Batoni era altamente valorizada, pois há regis-
tros de mais de 200 retratos de patronos britânicos pintados por 
ele. Suas obras se proliferaram nas coleções particulares ingle-
sas, assegurando a popularidade do gênero no Reino Unido, seu 
principal incentivador.

Seus últimos anos foram afetados pelo declínio de sua saúde. 
Morreu em Roma aos 79 anos e foi sepultado em sua igreja paroquial 
de San Lorenzo, em Lucina.

Pompeo Girolamo Batoni (1708--1787) 

O Retorno do Filho Pródigo 
(Museu de História da Arte, Viena)
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Misericórdia e Perdão, 
Sinais de Amor

ESCUTA DA PALAVRA

“Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e, movi-
do de compaixão, correu a seu encontro, atirou-se-lhe 
ao pescoço e cobriu-o de beijos. Então lhe disse o filho: 
‘Pai, pequei contra o céu e contra ti; não mereço mais ser 
chamado teu filho…’ Mas o pai disse aos empregados: 
‘Trazei depressa a roupa mais bela e vesti-o; ponde-lhe 
um anel no dedo e sandálias nos pés’.” (Lc 15, 20b-22)

Meditação
Esse texto comovedor ressalta a atitude compassiva e misericor-
diosa do pai ao ver que seu filho regressa. As Sagradas Escrituras 
revelam-nos dois dos atributos do ser de Deus. Primeiro, a com-
paixão: “Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu 
irmão na necessidade e lhe fecha seu coração, como o amor de 
Deus permanece nele?” (1Jo 3, 17). E o outro, a misericórdia: 
“Mas Deus, que é rico em misericórdia, movido pelo grande 
amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa 
de nossos pecados, nos fez reviver com Cristo”. (Ef 2,4-5)

Meditemos sobre essa atitude carregada de sentimentos, que 
nos permite conhecer a resposta de Deus nosso Pai que, cheio 
de compaixão e misericórdia, apesar de nossas faltas, cor-
re para dar-nos o beijo efusivo de boas-vindas. É um grande 
consolo ver que Deus se mostra a nós como verdadeiro Pai, e 
enche-nos de alegria saber que essa será sempre sua resposta, 
porque a essência de seu ser é SER AMOR. (1Jo 4,8)

Poderíamos aspirar a ser e agir, como reflexo de nosso Pai ce-
lestial, com nosso próximo?
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APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é reconhecer que Deus sempre 
espera todos os pecadores com os braços abertos, e vem 
ao nosso encontro. É o coração do Pai misericordioso que 
sempre nos perdoa, nos acolhe e nos devolve a dignidade, 
nos redime. Somos perdoados pela graça de Deus e não por 
nossos méritos.

À imagem do Pai, o amor, nos diferentes aspectos de nossa 
vida e de maneira particular na vida do casal, deveria asse-
melhar-se a essa atitude de acolher e perdoar sem limitações.

O filho pródigo teve coragem de admitir sua culpa, arrepen-
der-se, decidir voltar a seu pai humildemente, e inclusive 
dizer-lhe que era indigno de ser tratado como filho, e que 
aceitaria as condições que lhe impusesse. No entanto, ape-
sar de seu mau comportamento, o surpreendente é que seu 
pai reage de modo totalmente diferente do que ele espera-
va: vai a seu encontro para perdoá-lo, acolhê-lo e aceitá-lo 
sem condições, devolvendo-lhe, ainda, a dignidade de filho.

Como diz Pe. Henri Caffarel, “Deus não está buscando 
aqueles cujos valores são dignos de seu amor; ele busca o 
pobre, no sentido bíblico do termo, ou seja, o pecador, o in-
sensato, o fraco, em uma palavra, aquele no qual encontra 
um vazio a preencher. Mas eis que o pecador, porque igno-
ra essa qualidade do amor divino, pensa que Deus vai me-
nosprezá-lo, e como São Pedro lhe diz: ‘Afasta-te de mim, 
Senhor, pois sou um pecador!’ Pois bem, Deus nunca vai se 
retirar, e a miséria do pecador será como uma custódia na 
qual se manifeste seu Amor”. 

(Em Presencia de Dios. Editorial PPC,  
2ª edição, 2015, pág. 49)

2
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À imagem do Pai, o amor, nos diferentes aspectos de nossa 
vida pessoal e de casal, deveria assemelhar-se à atitude do 
Senhor de acolher e perdoar sem limitações.

Na vida familiar, os cônjuges são chamados, por amor, a aju-
dar-se mutuamente na santificação e na salvação. Por isto, 
quando um deles comete uma falta, grave ou leve, para 
conseguir uma verdadeira reconciliação é preciso primeiro 
que o culpado reconheça seu erro, e tenha um sincero arre-
pendimento, para perdoar a si mesmo e, então, pedir per-
dão a seu cônjuge, para o que há duas condições: a primeira 
é que seja total e sem reservas, e a outra é que haja vontade 
de não reincidir.

Essa é uma oportunidade para dialogar e fortalecer a relação 
matrimonial. Podemos refletir sobre os sinais com que mani-
festamos amor a nosso cônjuge, ou o que nos impede de ex-
teriorizá-lo. Muitas vezes, presumimos que o outro sabe que 
é amado, mas seu sentimento pode ser outro. Tomemos o 
exemplo do pai que saiu ao encontro do filho, lançou-se a seu 
pescoço e beijou-o efusivamente. Quantas vezes nos emocio-
namos de alegria pelos esforços que nosso cônjuge faz para 
aliviar uma situação que nos causava dor? Nós nos congra-
tulamos com ele, e manifestamos que nossa alegria por seu 
“regresso” é maior que a dor que nos causou “sua partida”? 
Com essa atitude estaríamos demonstrando-lhe que somos 
capazes de sentir por ele o verdadeiro amor.

É importante analisar as atitudes de convivência contrárias ao 
amor, como o egoísmo, e distinguir o amor falso, como disse 
Von Gebsattel, “sob a bandeira do amor, navegam muitas 
fragatas de egoísmo”. “Com frequência esse amor é simples 
vaidade, ou uma forma de autoformação, ou uma maneira 
de satisfazer uma necessidade afetiva ou sexual, ou uma es-
pécie de compensação de outras carências. Não se pretende 
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a felicidade do outro, mas fundamentalmente a própria felici-
dade e o próprio esplendor narcisista”. 

(Rafael Llanos Cifuentes – Egoísmo y Amor,  
Editorial Minos, 2000).

É aconselhável trabalhar cada dia para conquistar esses atri-
butos divinos, com o fim de aplicá-los em todos os aspectos e 
nossa vida, lembrando que o amor, sem compaixão nem mise-
ricórdia, é interesseiro; quem quer amar de verdade deve res-
ponder necessariamente às necessidades do outro.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO

Homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 6ª Parte

O personagem principal da segunda aba já não é o jovem, mas 
o pai. É aí que Cristo desenvolve todos os recursos de sua ima-
ginação e de seu coração, é aí que ele tenta fazer-nos descobrir 
algo desse pai admirável.

“Ainda estava longe quando o pai o viu”. 

Penso que talvez na primeira versão da parábola, porque pro-
vavelmente Cristo trabalhou longamente suas parábolas, ele 
não conseguiu chegar à perfeição de uma parábola; os gran-
des escritores frequentemente escreveram versões sucessivas, 
e é interessante comparar as versões de um Flaubert ou de 
um Chateaubriand. Eu não me surpreenderia se, na primeira 
versão, Cristo representou o filho chegando a casa, batendo 
na porta, o pai abre a porta, e pai e filho encontram-se face a 
face. Ele renunciou a essa apresentação, porque não salienta 
suficientemente algo que pretende dizer-nos, fazer-nos com-
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preender por ser essencial. Isso nos faz pensar que o pai, há 
meses, ia diariamente até a curva da estrada, de onde se vê 
o grande vale, procurando no horizonte, na constante espera 
de perceber uma pequena silhueta à distância. E todos os 
dias, no anoitecer, ele volta para casa. É para nos falar do 
Deus todo-poderoso que Cristo nos mostra esse pai que, dia-
riamente, vigia o horizonte, na espera de ver seu filho voltar, 
o filho perdido. “Ainda estava longe quando o pai o viu”.

Aquela pequena silhueta no horizonte, ninguém a teria reco-
nhecido. Mas alguém disse: O amor é a faculdade de adivinhar. 
O pai, imediatamente, sem nenhuma hesitação, diz: aquele é 
meu filho. Aquela pequena silhueta titubeante no horizonte, 
titubeante não porque bebeu demais, pobre rapaz, mas por-
que está exausto, aquele é meu filho!

“E enchendo-se de compaixão”. 

Que é a compaixão? A melhor definição de compaixão não 
se encontra no dicionário, mas numa carta de Madame de 
Sévigné a sua filha que padecia de bronquite: “Minha filha, 
estou com dor em seu peito”. Eis a compaixão. Tenho dor na 
dor do outro. E o Pai tem dor na dor de seu filho, e Cristo 
quer fazer-nos compreender que o Deus todo-poderoso, que 
o Pai das Misericórdias, tem dor na dor de seu filho pecador. 
Pois o pecador é, antes de tudo, um ferido aos olhos de Deus. 
É uma criança que se machucou, e isso lhe é insuportável. Ele 
tem dor da dor de seu filho. “E enchendo-se de compaixão”.

“E correndo”. 

Então ficamos surpresos e os ouvintes de Jesus não podiam 
deixar de se surpreender, porque um pai que corre era coisa 
insólita entre os judeus. Seria renunciar à dignidade. Temos até 
vontade de  acrescentar: O senhor tem idade! Corre o risco de 
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um infarto! E mais, isso não é educativo! Talvez. Espere por 
ele! Bem, talvez não seja educativo! Não é razoável! Talvez. 
Mas o amor nunca é razoável! “E correndo”. O pai corre. É 
para nos fazer compreender a ternura de Deus o Pai para com 
um pobre, lamentável pecador. “E correndo”.

Numa semana de oração, achei entre os bilhetes dirigidos a 
mim esta pequena folha de papel. Era uma mãe de família, que 
participava do retiro, e me falava da reflexão de seu pequeno 
garoto, que se chama Bento, e tem quatro anos e meio de ida-
de. É um grande exegeta, e vocês o perceberão nesta página, 
que diz o que um exegeta jamais foi capaz de descobrir por si 
só. “Quando contava para ele, pela primeira vez, a parábola do 
filho pródigo – essa criança de quatro anos e meio tem sorte 
de ouvir comentários desta parábola – e cheguei ao momento 
quando o pai corre ao encontro de seu filho, ele me interrom-
peu e disse: Mamãe, eu tenho certeza que o pai lhe disse: não 
quero nem ouvir a respeito de suas bobagens”. É extraordiná-
rio. Ah! Qual é o sábio que encontrou coisa parecida? Isto me 
fez refletir. Eu compreendo.

Portanto, correndo, ele chega até o filho. Eu, no lugar do pai, 
suposto que tivesse corrido, os punhos sobre os quadris, teria 
dito: Então, então! O que acha!  Ele se lança ao  pescoço do 
filho, como se ele é que tivesse de pedir perdão. “Lançou-se ao 
seu pescoço”, é para nos falar do Deus todo-poderoso perante 
o pobre pecador. E abraça-o longamente. O pobre rapaz não 
esperava nada disto, fica totalmente surpreso. 

Vocês podem pensar, talvez, que tudo isto é ideia original do 
Padre Caffarel. Nada disso. Esteve aqui em Troussures, durante 
uma semana de oração, uma senhora – isso há bastante tem-
po, foi em 1972 – que voltara de Nazaré onde ouviu a homilia 
de Monsenhor Raya, Bispo de Nazaré naquela época, um pa-
lestino naturalmente. Ela veio ver-me dizendo: mas Monsenhor 
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Raya pensa exatamente como o senhor. Eu disse: talvez seja eu 
que penso como ele. Ela continua: Anotei em taquigrafia o que 
ele nos disse durante aquela homilia, e especialmente no que 
tange ao filho pródigo. Quer ouvir? Claro. E descobri que não 
estava errado na minha interpretação.

“O filho pródigo, para nós orientais, é uma história estúpida. 
Parece que Cristo se riu de nós, da mentalidade oriental; para 
nós, orientais, um pai que desce à rua para receber um garoto 
que volta de longe, nunca! Um pai, mesmo se seu filho volta 
da França com um magnífico diploma, do qual se orgulham 
a família e toda a aldeia, nunca desce à rua para recebê-lo. 
Se estiver muito empolgado, ele se dirige até a janela para 
olhar. Mas, quando o filho entra na casa, o pai está sentado 
na sua cadeira. E diz “tudo bem, seja bem-vindo”. Então o 
rapaz beija a mão de seu pai, pede sua bênção. Aí então o 
pai pode abraçá-lo. Mas que o pai possa correr ao encontro 
do filho, nem pensar! É uma loucura. Isto é inconcebível para 
nós. Talvez a mãe possa correr até a rua para receber seu filho.  
O pai, nunca”.

Isso significa que Cristo fez afirmações totalmente insólitas. 
Que ele tenha surpreendido, até escandalizado seu auditório, 
nem se importou com isso. Foi o meio que usou para nos fazer 
descobrir o inimaginável amor do Pai do Céu, o incrível amor 
do Pai do Céu, o escandaloso amor do Pai do Céu.

“Mas o pai disse aos seus servos...”

Sim, mas completemos as passagens que faltam. O pai e o 
filho retomam o caminho em direção à casa. E nos campos 
ao redor da casa eles veem servos que o pai chama. Quando 
chegam os servos, que provavelmente não reconhecem o ra-
paz, aquele rapaz magricela, aquele rapaz que cheira mal, que 
pode ser um vagabundo do mais baixo nível, ouvem o pai pedir 
que tragam uma túnica. Era a maneira de acolher os hóspedes, 
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os convidados nobres para honrá-los. Aliás, era muito agradá-
vel para o viajante, que tinha transpirado e cuja roupa estava 
empoeirada, receber e vestir uma túnica limpa, nova. Mas eu 
me esqueci de um advérbio. Atenção!

Antes disso o pai disse aos servos: rápido! Não lhes diz nada 
esse rápido?  Quanto a mim, eu me lembro daquilo que vi-
mos no princípio. Após poucos dias, o filho mais jovem partiu, 
ele estava impaciente para conquistar sua independência. Esse 
advérbio mostra o pai impaciente – não diria para recuperar 
seu filho, seria uma expressão desagradável –, impaciente 
para ver seu filho reencontrar seu lugar na família. E é por isso 
que os servos devem trazer uma túnica. E ouçam o qualifica-
tivo, não devemos deixar passar nenhuma palavra, nenhum 
qualificativo. “A mais bonita”. Penso que os servos ficaram 
surpresos, intrigados, perguntando: isso é um desperdício. 
Esse rapaz cheira a porco, e vamos dar-lhe a mais bela túni-
ca de nosso guarda-roupa. Isso não é razoável.  Mas o amor 
não é razoável. É para nos falar do Pai do Céu que acolhe 
um pecador. “Trazei depressa a mais bela túnica e vesti-o”.  
O mais surpreso é o filho, realmente não esperava isto.

...“Ponde-lhe um anel no dedo”. 

O anel, atenção! Não é um anel qualquer, como uns e outros 
de vocês podem usar. É o sinete, o selo com o qual se assina-
vam os documentos. E os servos não se enganavam e pensa-
vam: o velho já não regula. Esse menino mimado é capaz de 
vender a casa, os estábulos, os campos, e o velho irá dormir na 
palha, e nós também. Não é nada razoável dar o anel a esse 
filho perdido. “Ponde-lhe um anel no dedo”. É que o Senhor, o 
Cristo quer ensinar-nos alguma coisa: perdoar significa confiar 
totalmente. É o que ele fará com São Pedro. Quando ele o per-
doou, ele lhe entregou a Igreja. “Apascenta meus cordeiros, 
apascenta minhas ovelhas”. “Ponde-lhe um anel no dedo”.  
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E o Pai está atento aos menores detalhes; é para nos falar do 
Pai todo-poderoso.

“Vejam seus pobres pés”; “Coloquem sapatos nos seus pés”.

Não as sandálias dos servos, mas os calçados dos senhores. 
“Coloquem sapatos nos seus pés”, esses pobres pés ensan-
guentados, cobertos de poeira.

Testemunho de Bianca e Antonio - 6ª Parte

Ambos: Arrependido e com toda vontade de mudar, nosso filho 
aceitou entrar outra vez em reabilitação; mas, nessa ocasião, sua 
atitude foi diferente; parecia seguro de sua recuperação e pediu 
para não ter uma internação prolongada, porque sabia que não 
precisava. Notava-se uma mudança nele e, tanto os médicos 
quanto nós, seus pais, concordamos com seu pedido. Saiu da 
reabilitação com uma atitude diferente, muito mais maduro e 
pedindo perdão por tudo que sua família havia passado.

Bianca: Quando nosso filho voltou, surpreendeu-me que  
Antonio pedisse para preparar um almoço com o melhor que 
havia na casa, para festejar seu retorno, e inclusive brindou 
com vinho, e contagiou a todos com sua alegria. A mesa tinha 
mais detalhes que de costume. Havia motivo.

Eu podia perceber uma luz em meu esposo, mas não com-
preendia bem como estava acontecendo essa contradição:  de-
pois de ter-nos dado tanto sofrimento, festejava-se sua chega-
da. Levantou o copo e deu ao nosso filho as boas-vindas ao lar, 
dizendo-lhe quanto o amava e quanto desejava que permane-
cesse aqui são e salvo. Seus irmãos não compreendiam ainda 
por que se festejava a chegada do filho que nos havia causado 
tanta dor. Respeitavam nossa convicção que se mostrava no 
que acontecia, mas sabíamos que não entendiam.
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Testemunho de Mário e Maritza - 6ª Parte

Maritza: E Deus concedeu-nos a graça e o dom do perdão. 
Mário teve de trabalhar muito para  que pudéssemos perdoá-
-lo. Cada vez que tinha sentimentos contra meu esposo, orava 
muito pedindo a meu grande Deus que curasse meu coração, e 
que me desse a força para demonstrar a nossas filhas que nos-
so amor era verdadeiro, que Mário reconhecia ter-se equivoca-
do, e que merecia esse perdão. Elas pouco a pouco foram ven-
do em seu pai essa mudança, essa entrega e esse amor para 
com elas, o arrependimento do que havia feito, que as amava 
com todo seu coração e queria recuperar esse lar perdido.

Mário: O mais significativo e maravilhoso dessa situação foi a 
resposta de minha esposa Maritza que, baseando-se no amor, 
na misericórdia e na força do perdão de Deus, aceitou que 
pudéssemos retomar uma vida e um casamento que tinha sido 
despedaçado. O amor, a esperança e a confiança depositada 
por Maritza foram tão grandes que permitiram recuperar um 
casamento, uma família que estava perdida.

A força da oração, das súplicas a Deus e dos bons conselhos 
de muitas pessoas teve seus frutos, conseguiu que finalmente 
lográssemos reconstruir nossa vida, recuperar nossa família, e 
hoje, depois de muitos anos, estarmos vivendo uma etapa ma-
ravilhosa e muito diferente de nosso casamento.

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL 

– Posso considerar-me compassivo, ou fico indiferente diante  
 dos sofrimentos do outro?

– De que maneira Deus saiu ao nosso encontro em nossa vida    
matrimonial?

– Como manifestamos amor a nosso cônjuge, ou que nos im-
pede de exteriorizá-lo?

4



108

A REUNIÃO DE EQUIPE

A - Coparticipação

O conteúdo deste capítulo convida os casais a fazer uma ava-
liação quanto ao amor e ao perdão: em que falhamos? Sabe-
mos perdoar? Quanto amamos? E o manifestamos?

B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Mt 18, 21-35

Então Pedro aproximou-se e perguntou-lhe: “Senhor, quantas 
vezes devo perdoar a meu irmão se ele pecar contra mim? 
Até sete vezes?” Jesus respondeu-lhe: “Não apenas sete vezes, 
mas até setenta vezes sete”.

“Por isso o Reino dos Céus pode ser comparado a um rei que 
resolveu acertar as contas com seus empregados. Ao começar 
o acerto de contas, trouxeram-lhe um que devia dez mil talen-
tos. Como não tivesse com que pagar, seu senhor mandou que 
o vendessem com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, 
para assim liquidar a dívida. O empregado então caiu a seus 
pés, suplicando: ‘Senhor, dá-me um prazo e te pagarei tudo’. 
O senhor teve pena dele, deixou-o em liberdade e perdoou-
-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse empregado encon-
trou um de seus companheiros, que lhe devia cem denários. 
Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse-lhe: ‘Paga o que 
deves!’ Seu companheiro caiu a seus pés, suplicando: ‘Dá-me 
um prazo e te pagarei!’ Mas ele não quis: mandou lançá-lo na 
prisão, até que sua dívida fosse paga. Seus companheiros, ao 
saberem do fato, ficaram revoltados e foram contar ao senhor 
o acontecido. Então, aquele senhor o chamou e lhe disse: ‘Ser-
vo mau, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pediste. 
Não devias tu também ter pena de teu companheiro, como eu 
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tive de ti?’ E o senhor, indignado, mandou prendê-lo e castigá-
-lo, até que pagasse tudo o que devia. Do mesmo modo, meu 
Pai do céu agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de 
todo o coração a seu irmão”. 

Reflexão Pessoal

Recomendamos enfatizar a misericórdia, o amor e o perdão.

Depois da leitura da Palavra, convidamos a fazer alguns mi-
nutos de silêncio para que meditemos sobre ela e então com-
partilhemos livremente o que o Senhor nos disse, como nos 
interpela e como afeta nossas vidas.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal elabore uma breve oração. Pode ser 
feita de acordo com as necessidades pessoais, ou tomando 
uma parte da passagem bíblica. A cada pedido feito livremen-
te, responderemos: “Escutai, Senhor, a nossa oração”.

C - Partilha

Diante de tantos questionamentos que nos podemos fazer com 
relação ao amor, ao perdão, ao egoísmo etc., cabe destacar o 
dever de sentar-se, e fortalecê-lo com a oração conjugal e a 
regra de vida.

D - Perguntas para a troca  
de ideias sobre o Tema de Estudo

– Se Deus é misericordioso, significa que pode perdoar tudo ou 
existe alguma condição?

– É possível ter uma medida do amor?
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E - Oração Litúrgica

Salmo 103, 2-13

R/ Clemente e compassivo é o Senhor

“Minha alma, bendize a Javé, 
e não esqueças nenhum de seus benefícios.

É ele que perdoa todas as tuas culpas  
e te cura de toda doença.

Ele que salva tua vida da fossa  
e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. R/ 

É ele que pela vida afora te cumula de bens  
e renova tua juventude como a da águia.

Javé age com retidão,  
faz justiça a todos os oprimidos. R/

Revelou a Moisés seus caminhos,  
seus grandes feitos aos filhos de Israel.

Javé é misericordioso e compassivo,  
lento para a ira e rico em bondade. R/

Não contenderá para sempre  
e não dura eternamente sua ira.

Não nos trata conforme nossos pecados,  
não nos castiga segundo nossas culpas. R/

Pois quanto é alto o céu sobre a terra,  
tanto é grande seu amor aos que o temem. R/

Quanto é distante o oriente do ocidente,  
tanto ele afasta de nós nossas culpas. R/

Como um pai se compadece dos filhos,  
assim Javé se compadece dos que o temem.” R/  
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F - Oração Final

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel 

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas

– Exortação Apostólica Amoris Laetitia. Papa Francisco. Nº 106 a 108 e 113 

– Misericordiae Vultus. Bula de convocação do jubileu extraordinário da mise-
ricórdia

– Padre Henri Caffarel. En presencia de Dios. Cien cartas sobre la oración. Tradu-
ção de Mercedes Lozano. PPC, Editorial y distribuidora, 2015, pág. 49

– Rafael Llanos Cifuentes. Egoismo y amor. Editorial Minos, 2000, pág 94



O Retorno do Filho Pródigo (Galeria Nacional de Arte, Washington)

Bartolomé Esteban Murillo  (1617-1682) 



Murillo é talvez o pintor que melhor representou o barro-
co espanhol, embora seja mais conhecido por suas obras 
religiosas. 

Nascido em Sevilha, Espanha, pertencia a uma família nu-
merosa, sendo ele o 14º filho, que muito cedo ficou órfão, 
passando a ser criado por sua irmã.

Estima-se que tenha começado seus estudos artísticos aos 17 
anos de idade, sob a orientação de um parente de sua mãe, 
o mestre pintor Juan Del Castillo. Logo cedo seus trabalhos 
já demonstravam uma abordagem fortemente realista.

Sevilha, na época, tinha grande importância comercial 
para obras de arte, fato que influenciou os estilos de ou-
tras regiões sobre os artistas locais. Murillo sofreu gran-
de influência flamenga em suas obras e por familiarizar-
-se com o “Tratado das Imagens Sagradas” de Molanus, 
que estabelecia o que era sagrado e o que era profano 
na pintura e escultura. Desenvolveu grande parte de seu 
trabalho, ou os mais importantes, em obras religiosas ca-
tólica-romanas, tendo como elementos mais conhecidos 
e característicos de suas pinturas: a elegância e a beleza 
das figuras femininas, dos anjos, o realismo dos detalhes 
da natureza morta e a notável fusão da realidade com o 
mundo espiritual.

Morreu em Sevilha aos 64 ano e a imitação prolífica de 
suas pinturas assegurou sua reputação na Espanha, sendo 
seus trabalhos mais conhecido do que qualquer outro pin-
tor espanhol e grande fama em toda a Europa.

O grande talento de Murillo para a pintura dramática é 
evidente nesta representação monumental da familiar 
parábola do filho pródigo, uma alegoria de arrependi-
mento e perdão divino. 

O artista selecionou os elementos essenciais da história: o 
filho penitente recebido em casa pelo pai que perdoa; as 
vestes ricas e o anel que significam a restauração do filho 
errante à sua posição anterior na família; e o bezerro ce-
vado para o banquete. Parte do apelo dessa tela está em 
seus toques humanos − o realismo dos pés sujos do filho, 
o pequeno cão pulando para cumprimentar um de seus 
donos, e o feliz sorriso ingênuo do pequeno moleque que 
conduz o bezerro .

“O Retorno do Filho Pródigo” foi uma das oito telas pin-
tadas para a Igreja do Hospital de São Jorge em Sevilha, 
um asilo para os sem-teto e famintos. Murillo pode ter 
escolhido enfatizar esse aspecto da parábola − simbólico 
da caridade – em homenagem à natureza do local.
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O Sentido da Justiça Humana 
perante a Justiça Divina

ESCUTA DA PALAVRA
“Ora, seu filho mais velho encontrava-se no sítio. De volta, 
ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Cha-
mou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Este 
lhe respondeu: ‘É teu irmão que voltou; e teu pai mandou 
matar o vitelo gordo, porque o recuperou são e salvo’. Ele 
ficou indignado e não queria entrar. Seu pai saiu e tentava 
persuadi-lo. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que 
te sirvo, sem jamais desobedecer uma ordem tua, e nunca 
me deste um cabrito, para eu festejar com meus amigos. No 
entanto, depois que volta este teu filho, que esbanjou tua 
fortuna com as meretrizes, mandas matar para ele o vitelo 
gordo’. Mas o pai lhe disse: ‘Meu filho, tu estás sempre comi-
go e tudo o que é meu é teu também. Mas era preciso a gen-
te festejar e se alegrar, porque este teu irmão estava morto 
e reviveu, estava perdido e foi encontrado’.” (Lc 15, 25-32)

Meditação

Lucas, nessa parte da parábola, mostra-nos alguns detalhes 
sobre o mais velho dos dois irmãos. Nós o vemos como um 
homem trabalhador que retorna à casa depois de um dia de 
trabalho; e se encontra com a surpresa da festa que seu pai ha-
via feito pela chegada de seu irmão mais novo. Isso, em vez de 
alegrá-lo, o irritou, mostrando-nos uma face de ressentimento 
e negação para com os dois.

Ressentimento contra o pai porque, até esse momento, não 
havia recebido dele reconhecimento por sua lealdade e seus 
esforços no trabalho, nem lhe havia permitido desfrutar de 
seus bens com seus amigos.

7capítulo

1



115

E contra seu irmão mais novo, a quem ele se refere com des-
prezo como “esse seu filho”, porque, apesar de ter desprezado 
a fazenda, vivendo livremente, é recebido de volta com todas 
as honras que ele nunca recebeu.

O pai, por um lado, deixa entrever sua suposição de que seu 
primogênito não precisava de estímulos nem de prêmios, pois 
devia saber que tudo era seu e, por outro lado, em relação ao 
filho mais novo, o que o alegra sobremaneira é saber que não 
estava morto nem perdido. Já não importa todo o mal que ele 
tenha feito, o importante era ele ter voltado ao pai.

Esses versículos narram situações de vida com as quais muitos pode-
riam não estar de acordo, em relação às decisões do filho mais velho 
e do pai. Dentro da ordem da justiça humana, o que o filho mais ve-
lho esperava era que seu irmão mais novo recebesse uma reprimen-
da ou castigo, mas não que se celebrasse uma festa para recebê-lo.

Vale meditar também que ele não consulta seu pai para perguntar o 
motivo da agitação de música e danças, mas antes consulta um em-
pregado, demonstrando falta de confiança em relação ao seu pai.

Tendo em vista as ações de seu pai, seus ressentimentos apa-
recem, insistindo em sua lealdade e obediência, mas se refletir-
mos sobre esses valores, percebemos que eles são aparentes, 
porque ele esperava ser recompensado por eles; o que resulta, 
então, que ele é um falso amor, um “amor por interesse”.

A resposta do pai é amor verdadeiro, não exige nem explica-
ções nem desculpas, é o exemplo perfeito do amor misericor-
dioso de Deus. Esse maravilhoso relato ensina-nos que, apesar 
de todas as nossas ofensas, o que ele busca é recuperar seu 
filho, a única coisa que importa é que ele esteja ao seu lado a 
reencontrar-se, que ele amadureça e consiga se converter.

Muitos podem classificar esse ensino do amor de Deus como 
injusto, mas ele serve de referência perante situações que po-
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dem ocorrer no ambiente familiar, onde o procedimento deve 
ser sempre o de resgatar a quem “estava morto” e devolvê-lo 
à vida, sem jamais depreciá-lo ou censurá-lo ou, pior, afastá-lo. 
O critério divino em relação à justiça é diferente do humano.

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo do presente capítulo é tomar consciência da dife-
rença entre a justiça humana e a divina.

A justiça divina alegra-se pelo filho perdido que regressa. Por 
outro lado, dentro da justiça humana, apesar de haver alegria, 
produto do perdão, alguns, por inveja, inconformidade, ciú-
mes etc., se sentem desgostosos porque o outro foi perdoado. 
Trata-se de mostrar que o perdão é sinônimo de amor e que 
devemos ficar felizes em recuperar o irmão perdido.

De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, “a justiça é a 
virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar 
a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com 
Deus chama-se “virtude de religião”. Para com os homens, ela 
nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer 
nas relações humanas a harmonia que promove a equidade 
em prol das pessoas e do bem comum. (nº 1807).

Para Platão e Aristóteles, a justiça não era uma virtude, mas a 
síntese de todas as virtudes.

No Antigo Testamento, justo é o homem que é fiel à aliança e 
cumpre a vontade de Deus, escrita nos livros da Bíblia. Por outro 
lado, Deus é justo quando pactua com Israel, por meio da aliança, 
para libertá-lo e garantir seu futuro, mas também é justo quando 
castiga a infidelidade dos judeus como pessoas e como povo.

O cumprimento da lei (Torá) não apenas estava voltado ao plano 
divino, mas continha uma série de preceitos para formar uma ordem 
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social e comunitária, com um conceito teocentrista da justiça e do 
governo, entendendo como igual tanto a lei divina quanto a terrena.

De maneira diferente, no Novo Testamento a justiça é dada pela 
fé em Jesus Cristo, pela redenção gratuita que o homem recebe 
como fruto de sua vida, paixão, morte e ressurreição, o sacrifício 
que, por amor, Deus oferece para a salvação da humanidade. É a 
Nova Aliança, na qual entrega como oferenda seu próprio Filho.

A nova lei que Jesus Cristo instaura no mundo, como base da jus-
tiça, é o amor a Deus e ao próximo, que está gravada no coração 
de toda a humanidade, e que nós cristãos fortalecemos através 
da ação do Espírito Santo nos sacramentos do Batismo e Crisma.

Nos versículos relativos a este capítulo, Lucas 15, 25-32, o pai e 
o filho mais velho são as duas faces da moeda com que pode-
mos diferenciar a justiça divina e a justiça humana.

Na justiça divina existe o amor ao próximo, misericórdia, o per-
dão, o acolhimento. Ela é dirigida a Deus e foi revelada pelo 
Pai através dos profetas e, sobretudo, através da vida, paixão 
e morte de seu filho Jesus Cristo. A ela se recorre e, às vezes, 
como última instância perante qualquer falha ou injustiça e 
produz descanso e paz na alma que o pede e, por sua vez, 
exige que deixe guiar a sua vida pelo amor e pela misericórdia.

A justiça humana, por sua vez, é orientada ao mundo, é imper-
feita, atua na sociedade onde se considera que toda culpa deve 
ser penalizada e, em alguns casos, marca na pessoa afetada uma 
mancha indelével como um antecedente que a acompanhará por 
toda a vida e que será objeto de discriminação e rebaixamento.

É complexo para nós, muitas vezes, tratar de localizar certas si-
tuações da vida dentro do contexto sobrenatural da justiça divi-
na, porque nossos recursos e dimensões naturais são limitados 
e não conseguimos entendê-los, por isso recorremos ao ensino 
moral da igreja com o objetivo de tratar a virtude da justiça.
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São Tomás de Aquino define a virtude como “hábitos operacio-
nais bons” e o contrário como “hábitos operacionais maus”, que 
ele chama de “vícios”. Todas as virtudes têm excessos ou carên-
cias, por exemplo, em virtude da ordem, a falha é denominada 
“desordem” e seu excesso “mania ou obsessão pela ordem”.

A virtude da justiça, cuja ausência é a injustiça, é a única que 
não tem excessos, porque a justiça se baseia em dar a cada um o 
que lhe corresponde e não pode, portanto, receber mais, sendo 
esta a grande diferença que existe e onde se pode identificar 
a ação da justiça divina, própria de Deus, que vai além da que  
corresponde à justiça humana, superando qualquer critério e 
identificando-se sempre com uma resposta de amor. Tendo em 
vista essa compreensão de justiça, a lição de Deus é sempre bus-
car e esgotar todos os meios para a salvação de seus filhos.

Na vida conjugal e familiar, devemos questionar-nos e analisar 
cada uma de nossas decisões quando, por um mau costume, 
julgamos o outro por qualquer divergência ou conflito. Isto 
não favorece a solução de uma situação, ao contrário, pode 
aumentar o problema, pelas censuras e ressentimentos que 
são gerados, prejudicando o relacionamento.

Portanto, devemos perguntar-nos como os casais devem com-
portar-se perante situações aparentemente injustas? Ao julgar 
o outro, que pretendemos? Queremos demonstrar que sempre 
temos razão e, com isso, que ganhamos?

Para encontrar a maneira de resolver os problemas, o essencial 
é buscar ajuda de Deus à luz do Evangelho, para que seja o 
mesmo Cristo que nos fale e nos ajude a ser justos e miseri-
cordiosos. Além disso, devemos lembrar que uma das bênçãos 
com as quais conta o nosso Movimento é ter um sacerdote 
conselheiro ou um acompanhante espiritual, que nos propor-
cionará seu apoio e iluminação para encontrar soluções. Outro 
suporte será também a ajuda mútua da equipe.
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Vale recordar o que menciona São Paulo sobre as virtudes teo-
logais em sua carta aos Coríntios (1Cor 13,13). “Agora, por-
tanto, permanecem fé, esperança, amor, essas três coisas; mas 
a maior delas é o amor”. Aplicar isso à vida conjugal significa 
que, por amor, minhas respostas serão as do Pai e não deve-
rei julgar nem questionar, mas sim ter a capacidade de viver 
amando como Ele ama.

Para aplicar a justiça divina em nossa relação conjugal e familiar, é 
recomendável praticar algumas virtudes humanas como respeito, 
fidelidade, generosidade e humildade, com o objetivo de melho-
rar nosso comportamento cotidiano, buscar o bem do outro e 
manter convivência feliz para conseguir a santificação do outro, 
tal como está em 1Coríntios 7,16: “Como podes saber, mulher, 
se salvarás o marido? E como podes saber, homem, se salvarás a 
esposa?”; e em 1Pedro 3,1: “Da mesma forma, vós, mulheres, 
sede submissas a vossos maridos, a fim de que, mesmo se alguns 
recusam crer na Palavra, sejam, mesmo sem a Palavra, conquista-
dos pelo comportamento da esposa”.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO

Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 7ª Parte 

A última parte da parábola vai nos mostrar a atitude de Deus 
perante os justos, ou seja, perante os que não são demasiada-
mente pecadores e também os fariseus.

“O filho mais velho estava no campo naquele dia”.

Voltando após o trabalho, coloca as ferramentas no ombro e 
dirige-se para casa. E ao aproximar-se da casa, tem impressão 
de ouvir música e danças. Não há outras casas por ali, a não ser 
a casa de sua família. Não é possível. Ele continua indo, mas é 

3



120

bem isso: música e danças. Então seu coração se torna ranco-
roso. Como? Um dos servos, sem dúvida um dos servos tinha 
saído da sala da festa, talvez para buscar um feixe de lenha, ou 
uma garrafa escondida atrás do monte de lenha; ele o chama e 
pergunta o que estava acontecendo. Reconhecemos que aquele 
servo não era muito psicólogo, não passou pela faculdade de ad-
ministração, nem é diplomático; por isso responde sem rodeios: 
o seu irmão voltou, sabe, e seu pai matou o vitelo gordo – era 
exatamente o que não devia ter dito – porque o recuperou são 
e salvo. O filho mais velho, encolerizado, jura que não vai entrar. 

Aqui o Evangelho nada diz, mas devemos suprir as palavras 
que faltam. O servo entra e procura o pai, e murmura-lhe no 
ouvido: Sabe, o senhor tem um filho mais velho. Na sua alegria 
o pai esqueceu-se que tinha um filho mais velho. Então, o que 
está acontecendo? Ele não quer entrar, está furioso. Eu, no 
lugar do pai, teria dito: Escute, vá procurá-lo e diga que se ele 
tem ciúmes como um moleque de doze anos, então pode ficar 
onde está. Não é assim nosso Pai. 

E ele saiu. E então suplicou-lhe; de fato não é sensato, mas o 
amor não é sensato. Ele suplicava àquele filho de mau humor, 
àquele filho enraivecido, que respondeu ao pai: Como? Há tan-
tos anos que sirvo o senhor, sem nunca transgredir uma ordem 
sua. Aquele filho mais velho não era qualquer um. Ele era verda-
deiramente o justo, um homem de virtudes: e a mim nunca me 
deu um cabrito para festejar com meus amigos. E aí ele se torna 
agressivo contra o pai. Mas, quando seu filho, que consumiu 
seus bens com cortesãs – ele nada sabe, mas não se importa em 
humilhar o irmão – aliás, ele diz “seu” filho e não “meu” irmão. 
Ele não quer ter nada em comum com aquele rapaz. Quando 
volta, então para ele, o senhor mata o vitelo gordo. O pai, quase 
insultado pelo filho, diz: “Meu pequeno filho”, é a palavra usa-
da pela Virgem Maria quando encontrou Jesus no templo. Eis 
como ele fala ao filho mais velho que o insulta, e não demonstra 
arrependimento, mas tem uma devoção amarga, ácida.
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“Meu filhinho”, você está sempre comigo”. Esse pai é um 
pouco ingênuo, como se fosse a maior felicidade para um filho 
estar sempre junto ao pai. Cristo quer falar-nos da felicidade 
dos homens junto de Deus, do partilhar a vida de Deus.

“Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu”. 

Eis algo que ele nunca havia suspeitado. É para falar de Deus, de 
Deus em relação aos homens, de Deus que quer que saibamos 
que todas as suas riquezas nos são oferecidas. Mas é neces-
sário festejar e se divertir porque seu irmão que estava morto 
reviveu, estava perdido e foi encontrado. Temos a impressão de 
que o filho mais velho continua numa atitude amarga, hostil.  
Está tudo acabado.

Não, não terminou. Ainda temos o ponto final. Deve-se meditar 
nos pontos também, quando se medita sobre uma página do 
Evangelho, e esse simples e pequeno ponto revela muitas coisas.

E o resto da história, que aconteceu com o filho mais velho? 
Entrou na sala da festa? Não se sabe. A parábola é truncada, 
incompleta, cheia de sentido. E para compreender esse ponto 
final devemos pensar que entre os ouvintes não havia simples-
mente pessoas boas. Todos os homens e mulheres, que ouviam 
Jesus com tanta alegria, parecem pessoas muito simples, pes-
soas do povo; mas também havia escribas, fariseus, revestidos 
de suas dignidades virtuosas, tentando encontrar falhas em 
Jesus, não perdoando sua impiedade, pois consideravam Jesus 
um ímpio, já que se sentava à mesa dos pecadores. E então, tal 
história só poderia levá-los a reagir violentamente.

Jesus dirige-se a eles. Mas, se existe um ponto final, é que 
não sabemos, as cartas estão na mesa. Jesus quer deixar-lhes 
abertas todas as possibilidades. O filho mais velho representa 
os fariseus, e Jesus não decide se o filho mais velho entrou 
ou ficou do lado de fora. E, infelizmente, sabemos a história!  
Os fariseus não entraram na sala do banquete.
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Testemunho de Bianca e Antonio - 7ª Parte

Ambos: Nosso filho mudou para uma vida livre do consumo de 
drogas. Mas sobretudo se curou em grande parte das feridas 
que o levaram a essa situação. Estabeleceu uma relação com 
Deus, e afirma que foi ele quem lhe deu a ideia do trabalho 
que hoje o fez amadurecer, sentir-se uma pessoa útil e funcio-
nal e conseguir contribuir para a família, psicológica, material 
e espiritualmente. Suas luzes já são visíveis e, embora ainda 
faltem algumas para brilhar, acreditamos que perseverando na 
oração nosso filho será um apóstolo fiel ao Senhor e, se Ele o 
permitir, será mantido em sua cura diária.

No entanto, demorou um pouco para seus irmãos acreditarem 
que isso era verdade. Embora estivessem felizes com a mudança, 
eles temiam que isso voltasse a falhar.

Bianca: A partir dessa caminhada de nossos filhos, que sa-
bíamos estar acontecendo, lembro-me que um momento do-
loroso foi perceber que um deles, talvez o que mais queria 
racionalizar este drama, havia caído em desesperança. Na triste 
crença que seu irmão mais velho jamais mudaria. Lembro-me 
da minha dor com suas palavras, proferidas durante uma tera-
pia familiar e na frente de todos os seus irmãos.

Testemunho de Mário e Maritza - 7ª Parte

Mário: A alegria de receber o perdão e a misericórdia de Deus 
através de minha esposa e de minhas filhas teve seus momentos 
complicados, porque havia pessoas que perguntavam a Maritza 
como era possível ela voltar com quem a havia abandonado e en-
ganado, que não merecia perdão, que ela estava se enganando.

Também o regresso à casa não foi nada fácil. No início foi mui-
to difícil recuperar a confiança e às vezes muito doloroso. E era 
lógico que isso acontecesse, porque uma vida tinha sido rom-
pida, um relacionamento de muitos anos. Mas eu não estava 
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sozinho, contava com a ajuda de Deus, com a oração e com 
uma boa quota de humildade para aceitar muitos questiona-
mentos, muitos momentos de más recordações e de choro.

Maritza: Não foi fácil para mim dizer a meu marido que ele 
podia voltar; meus amigos e minha família eram contra, eles 
tinham estado a meu lado em meio a tanta dor, e não podiam 
entender por que eu tomei a decisão de perdoar e recomeçar. 
Eles me diziam que ele voltaria a fazer o mesmo, que se eu 
voltasse com o Mário não teria mais seu apoio, e que não iriam 
deixá-lo entrar em suas casas, que não iriam falar com ele e 
assim muitas outras coisas.

Decidi seguir adiante e reconstruir nosso casamento; confiando 
em Deus, disse-lhe creio em vós e confio em vós, ajudai-me a ser 
feliz ao lado do meu marido e filhas, pelo tempo que quiserdes; 
aceito o que me quiserdes dar, mas preciso curar-me para perdoá-
-lo; cada vez que aparecia a dúvida, apertava meu coração com 
as mãos e dizia ao Senhor, curai-me, curai-me. E assim ele o fez.

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL

– Reconheço-me capaz de ter a atitude misericordiosa do Pai?

– Que podemos fazer para ter a atitude misericordiosa do Pai?

– Identifico-me com algumas das atitudes do filho mais velho?

– Que virtudes nos faltam em nossa convivência conjugal?

A REUNIÃO DE EQUIPE

A - Coparticipação

Convidamos os casais a partilhar, pondo-se previamente de 
acordo, sobre alguma situação de vida que envolva a justiça e 
a misericórdia, dentro ou fora do casamento.

4

5
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B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Mateus 20, 1-16

“Porque o Reino dos Céus é semelhante a um fazendeiro que, 
logo de manhã, saiu para contratar trabalhadores para sua vi-
nha. Combinou com eles que pagaria um denário por dia e 
mandou-os para sua vinha. Pelas nove horas saiu e viu mais 
alguns na praça sem fazer nada e disse-lhes: ‘Ide vós também 
para minha vinha e vos darei o que for justo’. Eles foram. Lá 
pelo meio-dia, como também pelas três da tarde, o fazendeiro 
saiu de novo e fez o mesmo. Pelas cinco da tarde saiu ainda e, 
encontrando outros que lá estavam, disse-lhes: ‘Por que estais 
aqui o dia todo sem trabalhar?’ Eles responderam: ‘Porque nin-
guém nos contratou’. Disse-lhes ele: ‘Ide também vós trabalhar 
em minha vinha’. Ao cair da tarde, o dono da vinha falou a seu 
administrador: ‘Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, 
começando dos últimos até os primeiros’. Chegaram os das 
cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Chegada 
a vez dos primeiros, eles pensaram que iriam receber mais. 
Mas receberam também um denário. Ao recebê-lo, reclama-
vam contra o fazendeiro, dizendo: ‘Esses últimos trabalharam 
apenas uma hora, e dás a eles a mesma quantia que a nós que 
carregamos o peso do dia e do calor’. Respondeu o fazendeiro 
a um deles: ‘Meu amigo, eu não estou sendo injusto contigo. 
Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai. 
A esse último quero dar o mesmo que a ti. Não tenho o direito 
de fazer com meu dinheiro o que eu quiser? Ou tens inveja 
porque eu sou bom?’ Assim, os últimos serão os primeiros e os 
primeiros serão os últimos”.

Reflexão Pessoal

Depois da leitura da Palavra, convidamos a fazer uns minutos 
de silêncio para que meditemos e em seguida compartilhemos 
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livremente o que o Senhor nos disse, como nos interpela e 
como afeta as nossas vidas.

Recomendamos enfatizar a justiça e a misericórdia.

Oração Comunitária

Sugerimos que cada casal elabore uma pequena oração. Ela 
pode ser feita de acordo com as necessidades pessoais ou da 
comunidade ou tomando-se uma parte da passagem bíblica.

A cada pedido feito livremente, responderemos: “Senhor, es-
cutai a nossa prece”.

C - Partilha

Um retiro espiritual seria o momento propício para refletir sobre as 
injustiças que cometemos em nossa vida, individual e matrimonial. 
Caso o retiro não seja possível, a oração pessoal e conjugal junto 
com as regras de vida seriam a alternativa. Dispomos nossos cora-
ções para relatar aos nossos companheiros de equipe os sentimen-
tos que emergiram da prática destes pontos concretos de esforço.

D - Perguntas para a troca  
de ideias sobre o Tema de Estudo

Ter a atitude misericordiosa de Deus ante as dificuldades que 
nos são apresentadas na vida pode parecer, à primeira vista, 
muito difícil de cumprir; mas como cristãos, em busca da ver-
dade e do bem, vamos buscá-lo e escutá-lo, para agir como 
ele. Então, vale questionar-nos:

– Se não podemos ser misericordiosos, será por falta de fé?

– Que virtudes estão fazendo-nos falta, ou em quais estamos 
fracos, e como podemos fortalecê-las para ser misericordiosos?

– Perante as falhas do nosso cônjuge, o que prevalece, a justiça 
humana ou a misericórdia?
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E - Oração Litúrgica

Salmo 51, 3-17

R/ Por vossa misericórdia, Senhor,  
tende piedade de mim. 

“Tende piedade de mim, ó Deus,  
conforme vossa misericórdia;  

em vosso grande amor  
meus pecados apagai. 

Lavai-me de toda a minha culpa,  
e purificai-me de meu pecado. R/

Reconheço minha iniquidade  
e meu pecado está sempre a minha frente. 

Contra vós, só contra vós eu pequei,  
fiz o que é mal a vossos olhos;  

por isso sois justo quando falais,  
reto em vosso julgamento. R/

Eu nasci na iniquidade,  
no pecado minha mãe me concebeu.

Mas vós quereis a sinceridade do coração  
e no íntimo me ensinais a sabedoria. R/

Purificai-me com o hissopo e ficarei puro;  
lavai-me e ficarei mais branco que a neve.

Fazei-me ouvir alegria e júbilo,  
exultem os ossos que vós quebrastes. R/

Afastai de meus pecados vosso olhar,  
apagai todas as minhas culpas.

Criai em mim, ó Deus, um coração puro,  
renovai em mim um espírito resoluto. R/
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Não me rejeiteis de vossa presença  
e não me priveis de vosso santo espírito.

Devolvei-me a alegria de ser salvo,  
que me sustente um ânimo generoso. R/

Quero ensinar vossos caminhos aos que erram,  
e a vós retornarão os pecadores.

Livrai-me do sangue derramado, ó Deus, Deus meu salvador, 
e minha língua exaltará vossa justiça. R/

Abri, Senhor, meus lábios  
e minha boca proclamará vosso louvor”. R/

F - Oração Final

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas

– Catequese do Papa Francisco sobre a justiça perfeita e a misericórdia infinita. (3 
de fevereiro de 2016. Zenit Org.)

– Carta Encíclica Dives in Misericordia, do Sumo Pontífice João Paulo II sobre a 
Misericórdia Divina. Nº 4, pág. 11; nº 5, pág. 5.

–  Joachim Jeremías: Abba y el mensaje central del Nuevo Testamento. Biblioteca 
de Estudios Bíblicos. Ediciones Cristiandad, 1977.



Nascido na Suíça (Château de Billens, Moudon), era o mais novo dos três irmãos 
de uma família protestante burguesa, estabelecida há muito tempo em Moudon, 
muitos dos quais eram parte do establishment cívico da cidade. Seus dois irmãos 
cresceram e trabalharam na França.

Seguindo o conselho de seu pai, que era um pintor amador, em 1867 matriculou-
-se em uma escola técnica em Zurique para estudar arquitetura.  Seu pai, bem 
ciente das dificuldades de ganhar a vida como um artista, insistiu que seu filho 
conseguisse uma maneira mais confiável de ganhar a vida. Mas Eugène acabou 
abandonando a arquitetura, mesmo após obter seu diploma, ao perceber que seus 
talentos e interesses eram realmente para a arte. No mesmo ano, ele começou a 
estudar arte em Genebra com o famoso artista Barthélemy Menn, e alguns meses 
depois ele foi para Paris e se viu em um talentoso círculo de jovens artistas suí-
ços e franceses, onde ele ardentemente prosseguiu seus estudos com Jean-Leon 
Gérôme. Os anos subsequentes foram gastos pintando, viajando e estudando, em 
diferentes regiões da França, particularmente Provence, onde ele tinha parentes 
e amigos. A maioria de seus trabalhos era de cenas rurais, muitas vezes com ani-
mais, em cuja representação ele era um mestre. Ele pintava cada vez mais figuras 
humanas e, no final de sua carreira, poderia ser chamado de retratista, área em 
que suas habilidades eram profundamente reveladoras.

Suas obras estão agora amplamente distribuídas em museus e coleções particula-
res em todo o mundo e no museu a ele dedicado, em Moudon.

Eugène Burnand era um homem de boa família que mantinha registros detalha-
dos de sua vida e trabalho, o que facilitou uma compreensão completa de seus 
métodos e motivos. Um homem profundamente religioso, suas crenças protes-
tantes o levaram a incluir mais obras religiosas, nas quais ele colocou sua marca 
de realismo, tornando-se mais conhecido na Europa por suas ilustrações. Com a 
esposa Julia e os oito filhos, mudou-se para a França e para a Suíça novamente, 
enquanto desenvolvia seus trabalhos. Seu estilo tradicional garantiu uma aprecia-
ção convencional de que ele e sua família gostavam, mas trouxe algumas críticas 
e conflitos com os contemporâneos que abraçavam a arte moderna. 

Burnand foi muito influenciado por artistas como Jean-François Millet e Gustave 
Courbet. Isso se reflete em talvez sua obra mais conhecida, “Os Discípulos Pedro 
e João Correndo para o Túmulo na Manhã da Ressurreição”, de 1898, que se en-
contra no Musée d’Orsay em Paris.

Eugène Burnand
CHARLES LOUIS EUGÈNE BURNAND  (1850-1921) 

Heimgefunden
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A Alegria do Reencontro
ESCUTA DA PALAVRA

“ ‘Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, 
porque este meu filho estava morto e reviveu; estava perdi-
do e foi encontrado’. E começaram a festejar.” (Lc 15, 23-24)

Meditação

Toda festa é sinônimo de celebração, neste caso a passagem mos-
tra-nos o motivo: “um filho estava morto e reviveu; tinha se perdi-
do e foi encontrado”; quanta alegria demonstra esse pai que quer 
festejar, e essa é a atitude natural de todo pai ao encontrar um 
filho perdido, e a maneira de manifestá-la é mediante uma festa, 
para compartilhar com outros sua alegria. O Evangelho relaciona 
o gozo e a alegria com a esperança, porque a alegria é fruto do 
gozo e o gozo é fruto da esperança. “Que o Deus da esperança 
vos encha de toda alegria e paz na fé, a fim de que sejais ricos de 
esperança pela virtude do Espírito Santo.” (Rm 15, 13)

A esperança consiste em esperar e desejar que algo ocorra; 
com o apoio da fé, é crer que isso vai acontecer, o que mantém 
vivos um anseio, um desejo, uma aspiração, um ganho. “Sede 
alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes 
na oração.” (Rm 12, 12)

Portanto, levados pela fé, nunca devemos perder a esperança, 
porque já sabemos que o verdadeiro amor jamais abandona e 
nunca falha. É a ajuda dessas três virtudes teologais, infusas 
pelo mesmo Espírito, que nos permite viver em permanente 
alegria, manter nosso apego ao que amamos, esperar de bra-
ços abertos e participar da alegria do reencontro.

Além disso, a ação do Espírito de Deus manifesta-se em nós 
mediante seus frutos, e um deles é a alegria, que nos obriga 
a levá-la a outros, dando testemunho em todos os momentos 

1
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de nossa vida, de maneira especial na família. Esses frutos são 
mencionados em Gal 5, 22-23: “Mas o fruto do Espírito é amor, 
alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, confiança nos ou-
tros, mansidão, domínio de si; contra tais coisas não existe lei.”

APRESENTAÇÃO DO CAPÍTULO  
E ELEMENTOS PARA A REFLEXÃO

O objetivo deste capítulo é motivar-nos a viver plenamente a alegria 
do reencontro. Celebramos também o gozo do retorno, o senti-
mento da acolhida, o valor do arrependimento, a conquista da con-
versão, do perdão, da graça, da misericórdia, o início de uma nova 
vida em autêntica liberdade. Definitivamente, festejamos o Amor.

“A alegria é um movimento natural da alma que se sabe pos-
suidora de bens. Conforme os bens possuídos, assim será a 
alegria que produzem. Há uma alegria que resulta da satisfa-
ção das necessidades elementares, como comer ou beber. Ou-
tra que sentimos quando nos presenteiam, ou obtemos algum 
bem material: uma casa, um carro, quando nos pagam um 
trabalho, quando nos aumentam o salário etc. Mas nenhuma 
é tão forte e tão intensa quanto a que vem do amor: saber-se 
amado e compreendido. O amor é o maior bem que o homem 
pode ter. Por isso, é o amor que produz mais alegria.

E dentro do amor, o mais estável, o mais firme, o mais fiel e 
o mais poderoso é o amor de Deus. Nós, cristãos, sabemos 
que somos amados por Deus, que nos trata como seus filhos. 
Por isso, a alegria é a tônica natural da vida cristã: a alegria 
é consequência necessária da filiação divina, de saber-nos 
queridos com predileção por Deus nosso Pai, que nos aco-
lhe, nos ajuda e nos perdoa. Se nos sentimos filhos predi-
letos do nosso Pai celeste, que é o que somos, como não 
vamos estar sempre alegres? Pense nisso”.3

3 - Juan Luis Lorda - ‘’Para Ser Cristiano’’. 14ª edição. Ediciones Rialp, S.A. 
Tema · 10 ‘’La Alegría’’, págs. 109 a 111

2
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Na vida conjugal há situações nas quais se vive uma relação 
tensa, e outras em que se vive uma relação de felicidade 
e alegria. Isso nos mostra que há diferentes tipos de per-
sonalidades, que refletem variados estados de ânimo, dei-
xando claro que nem todos se devem à estrutura pessoal, 
uma vez que outros podem ter origem em causas diversas, 
como doenças, luto, perda de trabalho, entre outras. Mas 
vale a pena questionar certas atitudes de desânimo, que não 
devem fazer parte da nossa condição de cristãos. Sendo os 
únicos que podemos mudá-las, devemos perguntar-nos por 
que quase sempre demonstramos tristeza e não alegria? As 
causas podem ser muitas mas, considerando seu efeito na 
vida conjugal, na maioria dos casos elas resultam de decep-
ções, falta de respeito, ressentimentos não resolvidos, in-
compreensão permanente, sentimento de abandono, falta 
de amor, desvalorização e outras.

De maneira providencial e como um dom da graça, pudemos 
analisar o desenvolvimento maravilhoso da parábola do filho 
pródigo, que nos ensina qual seja o agir e o ser de Deus. Ali 
podemos encontrar respostas para dificuldades e situações 
complexas do ambiente familiar.

Finalmente somos chamados a nos manter fiéis ao amor de 
Deus, vivendo com os dois mandamentos que o Senhor nos 
deixou: “O primeiro é este: Escuta, Israel: o Senhor nosso 
Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo 
o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu enten-
dimento e com todas as suas forças. E o segundo é este: 
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento 
maior do que estes”. (Mc 12, 29-31) 

No entanto, podemos perguntar-nos como chegar a amar 
assim? Em nossa natureza humana, enfraquecida pelo peca-
do original, isso parece ser algo muito difícil de alcançar, em-
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bora a experiência permita-nos afirmar que sim, é possível, 
resposta que é avalizada pelo próprio Jesus e pelos santos, 
que o conseguiram não apenas pelos seus conhecimentos, 
iluminação ou decisão, mas, acima de suas limitações, fize-
ram esforços, perseveraram e compreenderam que todos so-
mos chamados a participar da alegria do Reino de Deus, e ser 
missionários para cumprir seu plano de nos salvar a todos. 
“Eu vos digo: assim também haverá maior alegria no céu por 
um só pecador que se converte do que por noventa e nove 
justos que não precisam de conversão”. (Lc 15, 7)

Na convivência conjugal, para chegar a ser testemunho de 
casamentos cristãos alegres e felizes, é conveniente desen-
volver atitudes como não julgar, não separar, não condenar, 
mas respeitar, acolher e elogiar o outro. Ficando claro que 
essas atitudes não se confundem com a aceitação do pecado 
ou de uma má ação, mas são a aceitação incondicional da 
pessoa. Essa é a maneira de festejar o retorno do ser amado, 
o reencontro, e buscar também nossa santidade que consiste 
em “viver amando, mas como Deus ama”, porque para Deus 
somos todos seus filhos e ele jamais deixará de nos amar.

DOCUMENTOS DE REFLEXÃO

Da homilia do Pe. Caffarel sobre a  
Parábola do Filho Pródigo - 8ª Parte

Os servos vão sair. O pai os retém. E pede: “Trazei o vitelo gor-
do”. Para nós leitores do século vinte e moradores de cidade, 
o vitelo gordo não significa nada. Mas devemos entender que 
numa fazenda da Palestina, o vitelo gordo é grande persona-
gem, destinado para a próxima grande festa, por exemplo, o 
casamento do filho mais velho. Então, os servos têm a impressão 
de que é um sacrilégio. Matar o vitelo gordo para esse rapaz?

3
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“Trazei o vitelo gordo e matai-o; comamos e festejemos”.

Que ideia é essa de festa? O pai convida tocadores de flauta, 
tocadores de pandeiro, o pai oferece um grande banquete, mas 
não devemos nos deixar enganar. A festa não significa primei-
ramente festividades externas, a festa está no coração do pai. É 
porque há uma festa em seu coração que ele deseja que toda 
a casa esteja festejando, e que todos se alegrem com ele. Isso é 
para falar de Deus acolhendo um pecador. Existe mais alegria no 
céu por um pecador que volta, diz o Cristo em outra passagem.

“Comamos e festejemos”.

Penso, tenho certeza, que o filho mais novo está confuso. Nunca 
havia suspeitado do amor de seu pai; é através desses aconteci-
mentos que ele descobre até que ponto é amado. Ele descobriu a 
verdadeira revelação do amor nesse dia. E isso reflete bem nossa 
própria história; no dia em que voltamos a Deus, com nosso po-
bre pecado, é que Deus nos perdoa. É a grandeza do sacramento 
da reconciliação. Quando se é padre, quando durante 56 anos 
confessamos, quando vimos seres perturbados que, após terrí-
veis pecados, não ousam acreditar que voltam a ser filhos bem- 
-amados, compreende-se a reação desse rapaz. Ele descobre o 
amor de seu pai, o inimaginável amor de seu pai. Por isso jamais 
se sentiu tão íntimo, jamais se sentiu tão próximo de seu pai.

Diz-se que um rabino conta esta história a suas ovelhas: ele as faz 
compreender que o pecado do homem corta o vínculo que o liga a 
Deus. Mas quando o homem se arrepende e volta para Deus, então 
Deus toma as duas pontas da corda e faz um nó para ligar o peca-
dor a ele; mas, quando se faz um nó, a corda fica mais curta. Assim, 
o pecador fica mais próximo de Deus após seu pecado, mais do 
que antes do pecado. E penso que, se cometemos vários pecados, 
então temos uma verdadeira corda cheia de nós para ir até Deus. É 
lógico. E como os servos estão totalmente perplexos, o pai oferece 
uma explicação: porque este meu filho estava morto e reviveu... 
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temos vontade de dizer-lhe: “estava morto”, “estava morto” é um 
pouco exagerado... não estava bem, isto é certeza. Mas daí a consi-
derá-lo como morto! É como se Cristo se esquecesse do simbolismo 
e a parábola para nos contar a realidade. Pois, de fato, um pecador 
é um morto. Um corpo sem alma, um cadáver, mas um corpo e 
uma alma sem Santo Espírito é um morto, um cadáver espiritual. 
Ele estava perdido e foi reencontrado; e começaram a festejar.

Testemunho de Bianca e Antonio - 8ª Parte

Ambos: Quando ele deixou o vício, seus irmãos e nós também 
éramos outros, e começamos uma nova vida em família com 
esse filho que vinha renovado para viver de verdade.

Acreditamos que depois dessa experiência ele será capaz de expli-
car o que significa viver no amor. Nós também podemos fazê-lo. 
O Senhor presenteou-nos com essa oportunidade. Continua-
mos na expectativa do que Deus quer para ele, e confiamos 
que ele será misericordioso, como sempre foi, ao longo deste 
amoroso caminho.

Em pouco tempo depois surgiu um homem de Deus, que pro-
pôs que nos uníssemos em alguns projetos solidários a favor de 
um setor vulnerável. Mas logo percebemos que o verdadeiro e 
grande projeto que Deus nos reservava era nosso filho. O mais 
vulnerável estava junto de  nós e era nossa prioridade naquele 
momento. Esse homem sábio conduziu de volta à Casa do Pai 
nosso filho, que viveu com ele uma experiência muito profunda 
de cura, conheceu a Deus, entendeu suas próprias feridas e foi 
capaz de as trabalhar. Foi um tempo de espera, para ver qual era 
o próximo passo que deveríamos dar juntos, para continuar nesta 
dinâmica que parecia já ter chegado ao fim. 

Nunca deixamos de fazer alguma coisa por ele. Quando esperá-
vamos em silêncio quando se ausentava, sentíamos que isso era 
parte de sua liberdade. Uma liberdade da qual nosso filho estava 
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fazendo uso, mesmo que nos causasse dor a maneira que ele havia 
escolhido para fazê-lo. Continuávamos orando incansavelmente. 
Esta era a fonte de tranquilidade que nos permitia voltar a renovar 
esforços para as várias tentativas de salvar nosso filho. Nos meses 
de sua ausência, recarregávamos a alma para começar de novo.

Compreendemos que nossa vida não era um drama, mas uma 
vida cheia de bênçãos, e essa dor era parte dela. Nós dois sabía-
mos. Deus não se cansava de dar mostras do quanto nos amava. 
Agora sabemos que nossa existência não seria a mesma se não 
tivéssemos passado por essa experiência. Unidos pelo sofrimento 
que se apresentava naturalmente, também aceitávamos que isso 
fazia parte das decisões que nosso filho às vezes tomava. Conhe-
cíamos o poder transformador da dor, permitíamo-nos vivê-la e, 
de alguma maneira, usá-la para o bem de nossa família, procu-
rando associá-la à maior alegria que o espírito nos permitia.

Nunca perdemos a esperança. Nós o considerávamos como 
nosso “grande” filho. Deus devia ter feito um plano para ele 
passar por esta via crucis, talvez para que todos nós aprendêsse-
mos a maior lição de nossa vida: amar incondicionalmente sem 
desperdiçar nada por Ele.

Testemunho de Mário e Maritza - 8ª Parte

Ambos: Realmente Deus nosso Pai foi e tem sido maravi- 
lhoso conosco; amou-nos e ama-nos tanto que se alegrou por 
voltar a nos unir, fazer-nos crescer como casal, como família, 
como cristãos.

Temos total certeza de que para isso ele se valeu de tantas pessoas 
que estiveram conosco, que não nos deixaram sós; sabemos de 
suas orações, de seus jejuns, de seus esforços. Tudo isso foi ouvido 
pelo Senhor, que celebrou uma grande festa conosco e para nós. 

Hoje nos vemos – como a ave fênix que renasceu das cinzas e 
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alçou voo – como testemunho e ajuda para muitas pessoas que, 
por diversas razões, experimentam as mesmas situações ou si-
tuações parecidas às nossas. Colocamos nossa vida a serviço das 
Equipes de Nossa Senhora, a serviço da igreja, a serviço dos casais.

Também nossas filhas, que viveram a dor da separação, e depois 
a maravilhosa experiência da conversão e do perdão entre nós, 
quando tomaram a decisão de unir-se aos seus maridos, o fize-
ram pela Igreja Católica, confiando na graça do Sacramento do 
Matrimônio como um presente de Deus.

Hoje está claro para nós que as coisas devem ir resolvendo-se 
à medida que se apresentam, que não podemos deixar que os 
problemas cresçam, que necessitamos de diálogo, de boa co-
municação, de respeito, de humildade e, sobretudo, de muito 
amor. É o que hoje fazemos para ser felizes.

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REFLEXÃO EM CASAL

– Fizemos festa por uma reconciliação?

– Quando temos momentos de tristeza, podemos discernir de 
onde eles vêm?

– Consideramos nosso cônjuge otimista e alegre?

– Para nós, de onde vem a verdadeira alegria?

A REUNIÃO DE EQUIPE

A - Coparticipação

Convidamos os casais para que, tendo combinado antes, fa-
çam uma partilha sobre alguma situação da vida que envolva 
alegria, no casamento ou na vida familiar, uma vez que o capí-
tulo convida a celebrar o reencontro.

4

5
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B - Tempo de Oração

Leitura da Palavra: Lucas 15, 4-10
“Quem de vós, se tiver cem ovelhas e perder uma delas, não deixa 
as noventa e nove no deserto, para ir procurar a ovelha perdida 
até encontrá-la? E, achando-a, coloca-a sobre os ombros, cheio 
de alegria, e, voltando para casa, convida os amigos e os vizinhos, 
dizendo-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ove-
lha que estava perdida’. Eu vos digo: assim também haverá maior 
alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 
noventa e nove justos que não precisam de conversão. Ou então, 
qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não 
acende a lâmpada e varre a casa, procurando com cuidado até 
encontrá-la? E, encontrando-a, chama as amigas e as vizinhas e 
lhes diz: ‘Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha 
perdido’. Deste modo, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos 
de Deus por um único pecador que se converte”. 

Reflexão Pessoal
Depois da leitura da Palavra, convidamos a fazer alguns minu-
tos de silêncio para que meditemos e, em seguida, compar-
tilhemos livremente o que o Senhor nos disse, como isto nos 
toca e afeta as nossas vidas.

Oração Comunitária
Sugerimos que cada casal elabore uma breve oração. Ela pode ser 
feita de acordo com as necessidades pessoais, ou da comunidade, 
ou tomando uma parte da passagem bíblica. A cada pedido feito 
livremente, responderemos: “Escutai, Senhor, a nossa oração”.

C - Partilha
O conteúdo e o objetivo deste capítulo convida-nos a fazer duran-
te o mês um diálogo conjugal, acompanhado de oração pessoal 
e conjugal, estabelecendo também regras de vida que nos aju-
dem a ser um casal alegre e feliz. Convidamos os casais a serem 
generosos e compartilhar seus sentimentos dentro da reunião.
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D - Perguntas para a troca de ideias  
sobre o Tema de Estudo

– A alegria de uma reconciliação, como a vivemos?

– Em nossa vida, como nos guiam os frutos do Espírito de Deus?

E - Oração Litúrgica

Salmo 126, 1-6

R/ Grandes coisas fez Deus conosco: 
“Quando Javé trouxe de volta os cativos de Sião, 

parecíamos sonhar.

Então nossa boca transbordava de sorrisos  
e nossa língua cantava de alegria. R/

Então se comentava entre as nações: “Javé fez por eles maravilhas”.

Maravilhas Javé fez por nós, encheu-nos de alegria. R/

Trazei de volta, Javé, nossos cativos como as torrentes do Negueb.

Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. R/

Quando vai, vai chorando, levando a semente do plantio;  
mas quando volta, volta alegre, carregando seus feixes.” R/

F - Oração Final 

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel

Magnificat

Outras Leituras Recomendadas 

– Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia sobre o amor na família. Papa 
Francisco. 2016

– Trecho de Henry J. M. Nouwen: El regreso del hijo prodigo. PPC, Editorial y Dis-
tribuidora, SA, págs. 121 a 125

– Trecho  de Juan Luis Lorda. ‘’Para ser cristiano’’. Ediciones Rialp, S.A. 14ª edição, 
capítulo 10 ‘’La alegría’’, págs. 110 e 111



Nasceu em Estrasburgo, Paris. Foi pintor, desenhista e o mais produtivo e bem-su-
cedido ilustrador francês de livros do século XIX. Filho de um engenheiro aos treze 
anos já desenhava as suas primeiras litogravuras e aos catorze publicou seu primei-
ro álbum, “Os Trabalhos de Hércules”. Seus desenhos eram esboçados em madeira 
para depois serem concluídos em papel. Com a morte do pai em 1849, já reconhe-
cido apesar de seus dezesseis anos, já começa a colaborar com diversos jornais e 
revistas importantes de seu tempo. Dedicou-se também a escultura e pinturas sobre 
tela, porém não fizeram tanto sucesso quanto as suas gravuras.

Com aproximadamente 25 anos, começou a trabalhar nas ilustrações de “O In-
ferno de Dante”. Em 1868, Doré terminou as ilustrações de “O Purgatório” e de 
“O Paraíso”, e publicou uma segunda parte incluindo todas as ilustrações de  
“A Divina Comédia”.

Seguiu sua carreira de ilustrador sempre preenchendo as páginas dos livros de 
grandes autores: Balzac, Miguel de Cervantes, Milton, Edgar Allan Poe; a Bíblia; 
Taylor, Charles Perrault, Lorde Byron, entre outros de grande fama.

Além da prodigiosa capacidade de desenhar e recriar a forma humana e a fantasia 
criada pelos autores, Doré teve uma vida próspera e de reconhecimento. Seus  
trabalhos apareceram não só na França, mas também na Inglaterra, Espanha, Ale-
manha e Rússia.  Como resultado dessas publicações, sua influência foi sentida 
muito cedo em numerosos ilustradores de toda a Europa e América.

Em 1931 Henri Leblanc publicou um catálogo que procedeu ao inventário comple-
to das obras de Doré, contendo 9.850 ilustrações, 68 libretos musicais, 5 cartazes, 
51 litografias originais, 54 sumiê, 526 desenhos, 283 aquarelas, 133 pinturas e 45 
esculturas.

Gustave Doré ilustrou mais de cem obras-primas da literatura universal. Uma fan-
tástica produção artística para alguém que morreu com apenas 51 anos de idade.

Ilustrou também perto de 250 gravuras bíblicas, sendo duas delas dedicadas à 
parábola do filho pródigo. A obra reproduzida na página ao lado apresenta inter-
ferência gráfica colorizada. Uma cena dramática onde o artista explora o encontro 
do pai e filho que regressa à casa em condições lastimáveis. É recebido pelo pai 
em postura de total acolhimento e misericórdia. A expressão do pai olhando para 
o céu, simbolizando um agradecimento a Deus pelo retorno do filho, imprime à 
cena um sentimento altamente religioso.

Gustave Doré
PAUL GUSTAVE LOUIS CHRISTOPHE DORÉ  (1832-1883) 

O Filho Pródigo nos Braços do Pai
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Reunião de Balanço
OBJETIVO

Fazer uma avaliação da equipe, à luz deste tema de estudo, refletindo so-
bre cada um dos versículos da parábola e sua influência em nossa vida, 
colhendo os frutos do grande ensinamento do “Pai Misericordioso”, para 
que cada casal e cada equipe encontrem uma maneira de imitar esse pai, 
um reflexo do amor de Deus.

INTRODUÇÃO
“Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso! Não jul-
gueis os outros, e Deus não vos julgará; não condeneis, e Deus não 
vos condenará; perdoai, e Deus vos perdoará.” (Lc 6, 36-37)
Enquanto desenvolvíamos o presente tema, nossos sentimentos aproxi-
mavam-se mais da experiência vivida pelo filho mais jovem e, em algu-
mas reflexões, à atitude demonstrada pelo filho mais velho. Mas o difícil 
foi identificar-nos com o pai e sua principal atitude, a misericórdia.
Ao final da vida e de nossos tempos, seremos julgados pelo amor e 
pela misericórdia que demos. A parábola do filho pródigo leva-nos a 
concluir com a grandeza do Pai Misericordioso, e com o convite a deixar 
de ser filhos menores hedonistas, ou filhos maiores, soberbos, para nos 
converter de pecadores perdoados a cristãos misericordiosos, como foi 
o pai com seus filhos. “Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido”. (Mt 6, 12)
O chamado que essa parábola nos faz é para nos converter no pai que 
ama, perdoa, acolhe e devolve a dignidade perdida. Somos a semelhança 
de Deus na Terra, e nos é pedido que sejamos santos como nosso Pai Deus 
é Santo (Mt 5, 48). Essa santificação só se consegue amando, “misericor-
diando”4, através de um coração convertido, que experimentou a proxi-
midade do Pai.
O convite que Jesus faz aos pecadores, representados tanto pelo filho 
menor quanto pelo filho maior, é que convertam seu coração ao amor e 
à misericórdia.
O tema de estudo que percorremos ao longo deste ano explicita-nos 
que a misericórdia e o amor são inseparáveis. Deus manifesta-nos con-

4 - Papa Francisco
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tinuamente seu amor, mostrando-nos sua infinita misericórdia. Isso está 
muito claramente expresso no capítulo quarto do livro do Padre Manuel 
Iceta, “Amor, quem é você?”: “O amor é a capacidade de lidar com as 
misérias do outro… Os sentimentos e sensações que são despertados, 
quando descobrimos as feridas e fraquezas do outro, poderiam ser con-
cretizados em uma palavra: misericórdia”.

ESCUTA DA PALAVRA
Estando Jesus à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecado-
res e sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Os fariseus, 
vendo isto, perguntaram aos discípulos: “Por que vosso mestre come 
com os publicanos e pecadores?” Jesus ouviu-os e respondeu: “Não são 
os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender 
o que significa: ‘Prefiro a misericórdia ao sacrifício’. Com efeito, não vim 
chamar os justos, mas os pecadores”. (Mt 9, 10-13)

Convidamos a fazer alguns minutos de silêncio, enquanto meditamos a Pa-
lavra, e depois compartilhemos livremente o que o Senhor nos diz. Depois, 
cada casal pode fazer uma oração de pedido, agradecimento e/ou louvor.

MEDITAÇÃO
A palavra do apóstolo Mateus relata-nos o que acontece logo após sua 
própria conversão, ao aceitar o chamado de Jesus para segui-lo. Podemos 
dizer que é o exemplo de um dia na vida pública de Jesus: acolhendo e 
encontrando-se com os “excluídos”, com os “diferentes”, evangelizando 
a cada momento com sua Palavra e, sobretudo, com suas ações, sendo 
um sinal de contradição para os defensores do status quo e para aqueles 
que continuam seguindo apenas a lei e sua própria interpretação. Mas, 
acima de tudo, ele realiza suas atividades com uma clara missão: conver-
ter os pecadores e levá-los ao Pai.

Se somos cristãos, é porque somos seguidores de Jesus, fizemos nossa 
sua Palavra, seu Evangelho, e tratamos de viver de acordo com sua men-
sagem. Somos chamados a testemunhar com nossas ações a misericór-
dia e o amor que ele, por primeiro, nos ofereceu. Pode ser difícil seguir 
esse caminho todos os dias, mas precisamente por ser um caminho, que 
para nós é Jesus, somos convidados a percorrê-lo a seu lado, por toda a 
vida; o importante será nosso propósito de exercitar o amor ao próximo 
como Ele nos amou (cf. Jo 13, 34).
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DOCUMENTO DE REFLEXÃO
Da homilia do Padre Caffarel sobre a Parábola do Filho Pródigo: 
“E enchendo-se de compaixão”. 

Que é a compaixão? A melhor definição de compaixão não se encontra 
no dicionário, mas numa carta de Madame de Sévigné a sua filha que 
padecia de bronquite: “Minha filha, estou com dor em seu peito”. Eis a 
compaixão. Tenho dor na dor do outro. E o Pai tem dor na dor de seu fi-
lho, e Cristo quer fazer-nos compreender que o Deus todo-poderoso, que 
o Pai das Misericórdias, tem dor na dor de seu filho pecador. Pois o pe-
cador é, antes de tudo, um ferido aos olhos de Deus. É uma criança que 
se machucou, e isso lhe é insuportável. Ele tem dor da dor de seu filho. 

A esse rapaz “vamos dar-lhe a mais bela túnica  de nosso guarda-roupa. 
Isso não é razoável. Mas o amor não é razoável”. Esse gesto é para nos 
falar sobre o Pai do Céu, dá as boas-vindas a um pecador”.

“Penso, tenho certeza, que o filho mais novo está confuso. Nunca havia 
suspeitado do amor de seu pai; é através desses acontecimentos que ele 
descobre até que ponto é amado. Ele descobriu a verdadeira revelação 
do amor nesse dia. E isso reflete bem nossa própria história; no dia em 
que voltamos a Deus, com nosso pobre pecado, é que Deus nos perdoa. É 
a grandeza do sacramento da reconciliação... quando se veem seres per-
turbados que, após terríveis pecados, não ousam acreditar que voltam a 
ser filhos bem-amados... Ele descobre o amor de seu pai, o inimaginável 
amor de seu pai. Por isso jamais se sentiu tão íntimo, jamais se sentiu 
tão próximo de seu pai.”

“Gostaria de salientar que o filho mais novo e o filho mais velho, com 
seus sentimentos medíocres, são pecadores; cada um a sua maneira co-
meteu o mesmo pecado entre outros. Tanto um como o outro têm uma 
medíocre ideia do amor do pai. E isso é um pecado muito grave. Com-
preendi isso quando um dia, ao abrir a porta de meu escritório em Paris, 
me deparei com a presença de uma mulher, que quase não reconheci, 
a tal ponto seu rosto estava desfigurado pela dor. Ela entra e senta-se 
na poltrona a minha frente. Talvez fosse a primeira vez em minha vida 
que via alguém de quem era verdade dizer: tinha um nó na garganta, 
não conseguia falar. Então ela me estende uma carta que tira da bolsa. 
Eu olho para a carta, para a assinatura, Helena, sua filha, e leio a carta: 
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Mamãe, quando encontrar esta carta no meu quarto será meia-noite, ou 
talvez duas da manhã, saiba que estarei naquele momento no fundo do 
canal. Cometi um pecado imperdoável. Adeus, mamãe.

E aquela mulher estava transtornada. Ela me fez entender o que a trans-
tornava, pois jamais o teria adivinhado. ‘Mas, padre, quando penso que 
Helena tinha uma ideia tão pequena do meu coração, que poderia ima-
ginar que aos meus olhos houvesse um pecado imperdoável, e que um 
dia pudesse fechar-lhe a porta e meu coração’. Era isto que transtornava 
aquela mulher.

Bem, penso que o mais grave dos pecados que podemos cometer contra 
Deus é ter uma ideia pequena de seu coração. O filho mais novo tem 
uma ideia pequena do coração do pai, mas pensou, todavia, que o pai 
o aceitaria como servo. O filho mais velho não ousava pedir o cabrito, 
tinha uma ideia pequena do coração do pai.

Ter uma ideia pequena do coração de Deus, eis o que ofende o coração de 
Deus. Ter uma ideia grande do coração de Deus em todas as circunstâncias 
de nossa vida, por mais medíocres, por mais pecadores que possamos ser, 
isso glorifica a Deus. E devemos perguntar-nos de vez em quando: tenho 
uma ideia grande do coração de Deus, de seu amor paternal por mim?

Eis o que Cristo quer fazer vocês compreenderem esta manhã. E ele es-
pera de cada um de nós que reler essa parábola nos permita participar 
de seu encantamento, diante  do inimaginável amor de seu Pai. E penso 
que não existe alegria maior para Cristo e para o Pai do que ver crescer 
em nosso coração uma ideia muito alta de amor paternal.”

PERGUNTAS PARA ORIENTAR  
A REUNIÃO DE BALANÇO, EM CASAL E EM EQUIPE

Convidamos vocês a fazer uma reflexão, primeiro em casal, e depois na 
reunião mensal, a fim de avaliar o caminho percorrido durante esse ano, à 
luz deste tema de estudo, e de sua participação nas atividades próprias da 
Vida da Equipe e do Movimento.

Peçamos ao Espírito Santo que abra nossos corações e nossas mentes 
para que, olhando para trás, possamos tomar decisões para viver mais 
profundamente nosso matrimônio como sacramento, e para nosso cami-
nho futuro como equipe.



146

Aqui enfatizamos, como nosso Movimento pede, que coloquemos em 
prática nossa missão na Igreja, para a  qual Jesus e Maria, nossa Mãe, 
nos prepararam com tanto amor.

1. Aprendemos a aceitar o outro, aceitamos com amor a liberdade que os outros 
têm de tomar suas próprias decisões, até mesmo de cometer erros?

2. Estamos conscientes dos dons recebidos, fazemos uso da ajuda mútua 
para colocar esses dons a serviço da equipe, dos casais e da igreja?

3. Temos fé no poder da oração pessoal, conjugal e em equipe, sobretudo 
em tempos de crise? Como a temos praticado e como se tem manifes-
tado o poder da oração? Rezamos pelos casais? Fazemos isso com fé?

4. Consideramos que um dos pontos mais difíceis de praticar é o diálogo 
conjugal, o dever de sentar-se? Estabelecemos metas claras, prepa-
ramo-nos para cumpri-las bem, e obter os resultados esperados? Es-
tabelecemos regras de vida, como casal, a partir do diálogo conjugal, 
que nos permitam cumprir nossa missão?

5. Reconhecemos que fomos perdoados por Deus e aprendemos a pedir 
perdão e a perdoar? Somos capazes de levar essa mensagem de miseri-
córdia a todas as pessoas e casais que estão passando por dificuldades?

6. Estamos realmente convencidos de que não há amor sem misericórdia?

7. Que significou para nós, como casal e como equipistas, a leitura deste 
tema de estudo?

ORAÇÃO FINAL
Oração a Nossa Senhora de Fátima

“Virgem Santíssima, aparecestes várias vezes para as crianças;  
eu também vos queria ver, ouvir vossa voz e dizer-vos:  

Minha mãe, conduzi-me ao céu.
Confiando em vosso amor,  

eu vos peço que me alcanceis de vosso Filho Jesus uma fé viva, 
inteligência para conhecê-lo e amá-lo,  

paciência e gratidão para servi-lo, a ele e a meus irmãos e,  
assim, poder um dia unir-me a vós lá no céu”. 

Amém.

Pela Canonização do servo de Deus, Henri Caffarel
Magnificat
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