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A religiu00e3o era para pessoas boas e nada tinha a ver com os que eram maus e certamente nada tinha a lhes dar nem aconselhava que boas pessoas se
misturassem com os maus tratando os com bondade e oferecendo lhes novas possibilidades entu00e3o os ensinos de senhor irritavam os fariseus e os escribas para
eles qualquer um que visse possibilidade ou esperanu00e7as para um publicano ou pecador devia ser um blasfemo e estava totalmente errado exatamente o mesmo
ponto surge na paru00e1bola nas diferentes atitudes do pai e do irmu00e3o mais velho para com o pru00f3digo u2013 nu00e3o como ele devia ser recebido de volta
mas se ele devia ser recebido de volta ou se merecia alguma coisa
Isso entu00e3o u00e9 o que se salienta imediatamente existe a possibilidade de um novo comeu00e7o e isso para todos mesmo para aqueles que parecem estar
alu00e9m de toda esperanu00e7a nu00e3o podia haver caso pior do que o do filho pru00f3digo todavia atu00e9 mesmo ele pode comeu00e7ar de novo ele chegara
ao fim de si mesmo tinha tocado os limites mu00e1ximos da degradau00e7u00e3o caindo tanto que nu00e3o podia descer mais nu00e3o hu00e1 quadro mais
desesperador do que o desse jovem num pau00eds distante em meio aos porcos sem dinheiro e sem amigos desesperanu00e7ado e miseru00e1vel abandonado e
desalentado mas atu00e9 mesmo ele tem a oportunidade de um novo inu00edcio atu00e9 mesmo ele pode comeu00e7ar outra vez hu00e1 um ponto decisivo que
pode resultar em u00eaxito e
166
Felicidade atu00e9 mesmo para ele que evangelho abenu00e7oado especialmente num mundo como o nosso que diferenu00e7a a vida de jesus cristo operou ele
trouxe nova esperanu00e7a para a humanidade nada demonstra e prova mais o fato de que o evangelho de jesus cristo realmente u00e9 a u00fanica filosofia de vida
otimista oferecida ao homem do que publicanos e pecadores se chegarem a ele para ouvi lo e a mensagem que ouviram como nesta paru00e1bola do filho
pru00f3digo era algo inteiramente novo
Mas quero que observem que isso nu00e3o su00f3 era novo para os judeus e os seus lu00edderes mas tambu00e9m para o mundo todo a esperanu00e7a estendida
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