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Tempos 
 

Lucas 15:11-24 

 
Introdução: conhecer o tempo e discerni-lo faz com que sejamos responsáveis. Eclesiastes 
3:1 diz que “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do 
céu”. Portanto, saber se relacionar com o tempo faz parte das exigências da vida Cristã. 

 
Em Lucas 15, Jesus conta uma parábola cujo protagonista é um rapaz que um dia chegou na 
presença do pai e pediu a parte que lhe cabia na herança. O pai fez como ele pedira, o rapaz foi 
para uma terra distante, dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter 
consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. 
Então ele foi trabalhar nos campos e guardar porcos, chegando a ponto de querer comer a 
comida desses animais, mas ninguém lhe dava nada. Nessa circunstância terrível, ele se lembra 
da casa do pai e decide voltar para pleitear um posto de empregado, por não se julgar digno de 
ser chamado de filho. 

 
A vida desse personagem proposto por Jesus exemplifica, muito bem, a questão dos tempos 
em nossa vida. Vejamos, então, cinco tempos diferentes na vida do filho pródigo.  

 
1. Tempo de harmonia – a Bíblia diz que o rapaz lembrou-se da casa de seu pai quando não 

tinha nada para comer. A lembrança de seu pai mostra que ele viveu um tempo de harmonia, 
um tempo bom do qual ele sentiu saudade. A vida com Deus, obrigatoriamente, passa por esse 
tempo, quando somos tomados de uma alegria que nos leva a pensar que a vida será sempre 
assim, sem que tenhamos de enfrentar lutas e dificuldades. No Salmo 126:1, a Bíblia diz: 
“Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha”. Esse é o sentimento 
que enche a nossa alma quando estamos nesse tempo; é um tempo tão especial que se 
confunde com um sonho.  

 
2. Tempo de interrogações – depois do tempo da harmonia, o filho pródigo começou a 

viver o tempo das interrogações. Esse é o período em que a nossa alma começa a ser assolada 
pelas dúvidas. Os questionamentos daquele rapaz o levavam a pensar em novas 
possibilidades. Viver a sua vida sem o pai, gastar o dinheiro como ele bem entendesse, foram 
ideias que passaram a ser consideradas por ele. Muitos que começam a se relacionar com 
Deus, vivendo na comunhão das células, depois de um tempo, também passam por esses 
questionamentos. Perguntas como: “será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida”; 
“será que não existe mesmo outra forma?”; “eu não tenho outro caminho a seguir?”. O tempo 
das interrogações também pode ser chamado de tempo da tentação, quando o inimigo vem 
questionar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. 

 
3. Tempo de fracassos – em terceiro lugar, vemos na história do filho pródigo que ele 

entrou num tempo de fracassos. Ele tinha tudo na casa de seu pai, porém, o afastamento fez 
com que a bênção fosse retirada. Não demorou muito para que perdesse tudo, e assim que a 
falência chegou, uma crise social terrível veio sobre o país onde ele estava. Dessa forma, o 
rapaz começou a passar necessidades, e foi trabalhar nos campos como guardador de porcos. 
Jesus diz que ele deseja se fartar das alfarrobas que os porcos comiam.  
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Dois pontos devem ser ressaltados aqui. Primeiro, a perda de tudo o que tinha quando decidiu 
ficar longe do pai. Isso nos faz entender que a bênção flui do Pai, e longe dele não seremos 
abençoados. Segundo, a fome que veio sobre o país onde ele foi morar mostra que uma 
pessoa que quebra o seu relacionamento com o Pai, faz com que os seus fracassos atinjam 
todos os que estão à sua volta. 

 
4. Tempo de quebrantamento – outro tempo pelo qual o rapaz da nossa história passou 

foi o do quebrantamento. Em meio àquela crise toda, ele caiu em si; ele considerou a sua 
condição e a comparou com o tratamento que o seu pai dava aos seus empregados. É 
importante observar que o verso 17 começa com a palavra “então”. Então expressa mudança 
de rumo, isto é, depois de tudo o que ele fez, o filho pródigo chegou à conclusão de que ele 
estava errado, e então decidiu voltar, ainda que tivesse que se humilhar. Isso fica claro quando 
ele propõe em seu coração em não ser mais chamado de filho, mas de ser tratado como um 
dos empregados de seu pai. O quebrantamento faz com que nos aproximemos de Deus. No 
Salmo 34:18, Davi ensina: “Perto está o Senhor dos que têm o coração  quebrantado”. 

 
5. Tempo de restituição – em quinto lugar, após decidir voltar, o filho pródigo entra num 

tempo de restituição. Quando ele ainda estava longe, o pai o avistou e, compadecido dele, 
correndo, o abraçou e o beijou. O coração do Pai é amoroso e quando Ele vê arrependimento 
sincero em nós, jamais se negará a nos abençoar. Repare que o filho diz para o pai que ele 
havia pecado contra o céu e diante do pai, e por isso já não era mais digno de ser chamado de 
filho. Mas o verso 22 diz que o pai, porém, ordenou aos seus servos que rapidamente 
trouxessem a melhor roupa para o filho, e que colocassem um anel no seu dedo e sandálias 
nos pés. Ainda que, envergonhado, ele não se achasse digno, o pai lhe restituiu o seu direito.  

 
Conclusão: Em Romanos 13:11 Paulo diz: “E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, 
que já é hora de vos despertardes do sono; porque a nossa salvação está agora mais perto do 
que quando no princípio cremos”. Portanto, reconheça o tempo e tome a atitude correta para 
que você esteja debaixo da bênção do Pai. 

 
 

 


