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APOIO:



as grandezas daquele que os chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz.

Vocês, 
porém, 

SÃO 
geração eleita, sacerdócio real,

nação santa, povo exclusivo de Deus,

PARA

1 Pedro 2:9

 anunciar 



Proclamar

Um projeto criado para PROCLAMAR as grandezas 
do nosso Deus que nos tirou do império das trevas 

e nos trouxe para a sua maravilhosa Luz.

/projetoproclamar



 ‘‘Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. 
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a 
quem havemos de prestar contas.’’

Hebreus

4:13

Proclamar



REFLEXÃO

DESCOBRI 

QUE PINTEI 

A PAREDE 

ERRADA
IMAGEM:FREEPIK



REFLEXÃO DESCOBRI QUE PINTEI A PAREDE ERRADA

Tente imaginar uma cena, diante de uma reforma na minha casa, decidi fazer um 
trabalho de pintura diferenciado em uma determinada parede, não foi um trabalho de 
apenas um dia, mas de muitos dias, depois de muito esforço, dedicação e muita 
criatividade ficou tudo perfeito, não foi fácil mas o resultado final ficou além do que eu 
imaginava, ainda em cima da escada observo e percebo que todos admiraram meu 
trabalho, foram muitos elogios, que alegria e satisfação senti.

Porém algo aconteceu, e por essa eu não esperava, o arquiteto veio informar que eu 
havia pintado a parede errada, pois a parede que eu acabara de pintar, esta seria 
derrubada/desmoronada. 

Quando nos deparamos com determinadas frustrações, é exatamente essa sensação 
que temos, que fizemos o melhor, tudo correto porém no lugar errado, seja em um 
negócio, em uma confiança depositada em alguém, na conclusão de uma faculdade 
que só serviu para ter um diploma pendurado na parede, estas são algumas de muitas 
das situações que nos deixa vulnerável a experimentarmos esta sensação, sensação 
de "do que adiantou?".

Logo pensei: "do que adiantou? tanto esforço 
e dedicação aplicados no lugar errado".



REFLEXÃO DESCOBRI QUE PINTEI A PAREDE ERRADA

Diante desta realidade nos cabe tomar 2 atitudes, continuar lá no topo da escada se 
lamuriando pelo ocorrido, ou descer da escada, leva-la até a parede correta e 
começar tudo novamente, só de imaginar dá vontade de desistir, eu sei, só em ter 
que remover a escada dá uma trabalheira muito grande, vale ressaltar também que 
na parede correta terei que começar do zero, começar por baixo, até conseguir 
chegar no topo e poder novamente lá de cima do último degrau observar a 
aceitação e reação positiva de todos.

Fica aqui uma pergunta: Melhor é ficar no alto da escada recebendo elogios porém 
no lugar errado que um dia irá se desmoronar, ou descer e recomeçar tudo 
novamente no lugar correto?

"Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: 
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão 
adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de 
Deus em Cristo Jesus." Fp. 3:13-14

Eu decido recomeçar!!!



ANOTAÇÕES D A T A



A esperança
não é a última 

que morre

Assim, permanecem agora estes três: 
a fé, a  e o amor...esperança

1 Coríntios 13:13
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FILHO 
PRÓDIGO  

Nosso relacionamento 
como filhos diante do PAI

Aprendizado Extraído:

MENSAGEM

IMAGEM:FREEPIK



LEIA: Lucas 15:11-32 MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

FILHO MAIS NOVO
 

FILHO MAIS VELHO
 

Os 2 filhos representam o orgulho 
e independência do ser humano 

Vive como se Deus não existisse, entregue as suas paixões, sem regras, sem 
restrições, sem censura, entregue apaixonada e absolutamente a todos os seus 
apetites e instintos, libertino. Tudo o que o ocupa é servi a si mesmo e tão somente a si.

Pensa que vive para Deus, mas a raiz da intenção do seu viver é na expectativa de que 
Deus realize seus desejos e ambições, aquele que representa o moralismo radical, é 
responsável demais e perfeito demais, chega a pensar que nunca errou e pecou, aquele 
que chamaríamos de fanático, dedicados  a uma piedade excessiva que praticamente 
não experimenta prazer na vida. Vive aprisionado na religiosidade, e passa a carregar 
fardos pesados.



LEIA: Lucas 15:11-32 

OFENSA
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, ...   dá-me a parte dos bens que me pertence

O pedido do filho mais novo ao Pai, representa uma grande ofensa, é 
como se ele disesse, ‘‘Pai se dependesse de mim o Senhor não 

existiria, quero a minha herança, não me preocupo com o Senhor.’’

Tirar das mãos de Deus o controle da sua vida = Independência!

INDEPENDÊNCIA: viver em um mundo onde tudo é permitido, 
sem regras, na pretensão de viver sem a necessidade do pai celestial, 

como se fossemos auto existentes. 

‘‘fora de Deus não há nada, pois é nele que vivemos, movemos e existimos’’ Atos 17:28

Vida plena e abundante só é 
possível estando em Cristo

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

Lucas 15:12a



LEIA: Lucas 15:11-32 

PORQUE ? 
‘‘Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.’’

Porque o PAI não teve uma atitude mais firme,
impedindo o filho de tomar essa decisão ? 

O desejo do nosso Pai celestial, é que a nossa permanência 
nEle seja por AMOR e não por obrigação ou necessidade.

Nosso Deus permite que 
nossas escolhas aconteçam!

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

Lucas 15:12b



LEIA: Lucas 15:11-32 

EM BUSCA
‘‘Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma 
região distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente.’’

As experiências que muitos acreditam conduzir à felicidade não 
passam de momentos de prazeres, que logo se dissipam e devolvem 

a pessoa a seu status padrão de contentamento.

Ele certamente foi em BUSCA da FELICIDADE, ‘‘eu quero é SER FELIZ’’. Na 
sua ignorância foi em busca de algo melhor. ‘‘Quero aproveitar daquilo que tanto 
tempo fiquei privado de experimentar.’’

Quando alguém se afasta do Pai celestial a vida perde 
todo o sentido, impossibilitando a pessoa de viver e ser feliz.

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

Lucas 15:13



LEIA: Lucas 15:11-32 

CONSEQUÊNCIA

O pecado anestesia a pessoa, ela perde a sensibilidade, a pessoa começa a viver sem 
se dar conta de como está vivendo, perde a capacidade de enxergar a si mesma, de 
perceber o risco que está vivendo. Perde o sensor para avaliar seus comportamentos. 
Pecado é aquilo que torna a pessoa cativo de um objeto de desejo.

‘‘E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus 
campos, a apascentar porcos.E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os 
porcos comiam, e ninguém lhe dava nada.’’

A pessoa passa a ter perdas e algumas irreparáveis, perde a reputação, credibilidade e 
a dignidade. Perde tudo ao ponto de considerar a possibilidade de comer com os 
porcos. Ou seja, começa a se envolver com aquilo que é imundo.

Tudo o que há no mundo: as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a 
ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. IJoão 2:16

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

Viver em pecado é passar a somar perdas

Lucas 15:15-16



LEIA: Lucas 15:11-32 

PROCESSO
Ninguém sai da mesa do pai e vai parar no chiqueiro de um dia para o outro. Existe 

um processo, a pessoa vai se degenerando aos poucos, um dia de cada vez.

Uma pessoa que está presa por ter assaltado um banco, certamente que o  primeiro 
assalto dele não foi o banco. Talvez tenha acontecido dentro de casa, quando ainda 
criança, pegou 5,00 na carteira do pai e a mãe viu e não corrigiu. depois
dali surgiram outras oportunidades.

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

uma TRANSGRESSÃO motiva a outra transgressão

O inimigo é sutil, por isso que nos deparamos com situações aparentemente 
insignificantes e aconselhamos irmãos preciosos a não cometerem, o inimigo quer 

conduzir as pessoas primeiro à prática de transgredir a palavra de Deus.

Quando você transgride uma vez, na próxima situação em que estiver diante da
possibilidade de transgressão a probabilidade de transgredir é maior.



LEIA: Lucas 15:11-32 

BOA
NOTÍCIA

MENSAGEM: FILHO PRÓDIGO

Ninguém pode ir tão longe que não possa ser alcançado pelo AMOR, 
MISERICÓRDIA, COMPAIXÃO e a GRAÇA de Deus.

Existe um caminho de volta

O beijo e o abraço do Pai reverte toda a situação de uma pessoa. Aquele 
que estava em trevas vem para a luz, o que estava morto passa a ter 

vida e aquele que estava perdido passa a ser achado.
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