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Enquanto o rapaz ainda estava longe de casa, seu 
pai o viu chegando.  Alegremente, o pai correu 
em direção ao seu filho.  Ele beijou o 

rapaz, e o abraçou.

"Pai, eu pequei.  
Eu não sou digno 
de ser seu 
filho."  O menino 
queria pedir a 
seu pai para 
contratá-lo 
como um servo.  
Mas o pai 
interrompeu.

Houve uma 
festa 
maravilhosa, 
porque o 
filho que 
estava 
perdido foi 
encontrado.

"Tragam a melhor 
roupa, sandálias, 
e um anel para 
o meu filho.  E 
preparem uma 
grande festa."

Jesus gostava de 
dizer às pessoas 
sobre o perdão 
de Deus.  Mas os 
líderes judeus se 
queixavam sobre 
sua  amizade 
com pecadores.

Então Jesus 
contou três 
histórias para 
mostrar que 
Deus se alegra 
quando os 
pecadores se 
arrependem de 
seus pecados.

O FILHO PRÓDIGO
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Jesus contou 
esta história, 
pois mostra 
como Deus 
gosta de 
receber os 
pecadores 
que se 
arrependem 
e vêm a ele.

O FILHO PRÓDIGO

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Lucas 15

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130

Escrito por Edward Hughes
Ilustrado por Lazarus

Traduzido por Berenyce Brandão
Adaptado por Ruth Klassen; Sarah S.
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Imediatamente 
o pastor deixou 
as noventa e 
nove e foi 
procurar 
a ovelha 
desaparecida.

Ele disse aos 
seus amigos: 
"Alegrai-vos 
comigo, porque 
já achei a 
minha ovelha 
que estava 
perdida!"

Arrepender-se 
significa pesar 
pelo pecado 
cometido – 
arrependido o 
suficiente para 
abandonar o 
pecado!

A segunda história 
de  Jesus foi sobre 
uma senhora que 
tinha dez moedas 
de prata, talvez 
toda a sua poupança 
de vida.  Uma coisa 
terrível aconteceu.  
Ela perdeu uma das 
suas moedas.

Ela varreu!  Varreu!  
Varreu!  A senhora olhou 
em todos os lugares.

Em um país longe, o rapaz gastou seu dinheiro à
toa.  Agora, o que ele poderia fazer?  Para piorar a 
situação, a fome veio.  O rapaz poderia morrer de 
fome.

A terceira história 
que Jesus contou 
foi a mais triste.  
Ele falava de um 
rapaz que saiu da 
casa de seu pai.

Novamente 
Jesus disse: 
"há alegria 
diante dos 
anjos de 
Deus por um 
pecador que 
se arrepende".

Finalmente, ela encontrou a 
moeda perdida.  Ela estava muito 
feliz.  Você consegue adivinhar o 
que ela fez?  Sim, ela contou 
a todos os seus 
amigos!

Jesus 
explicou 
que há 
grande 
alegria no 
céu por um 
pecador 
que se 
arrepende.  

A primeira 
história era 
sobre um 
homem com 
cem ovelhas.  
Uma se 
perdeu.

O pastor procurou 
e procurou até que 
encontrou a ovelha.  
Em seguida, ele 
colocou em seus 
ombros e levou-a para 
casa com alegria.  

3 4 5 6

7 8 9 10

12 1311 14
"Eu vou voltar 
para casa e dizer 
Pai sinto muito 
por meus pecados.  
Eu não sou digno 
de ser seu filho.  
Espero que me 
faça um dos 
seus servos."

Finalmente, o rapaz usou a cabeça. "Na casa de meu 
pai, mesmo os servos comem bem", pensou ele.

Ele teria comido a comida do porco de bom grado.  
Talvez ele tenha feito isso!

Desesperado com a fome, o menino conseguiu um 
trabalho de dar comida a porcos.  Mas ninguém lhe 
dava.  

16 1715 18


