
l Dinâmica da oficina

l Primeira oficina da manhã – contrato de trabalho

l Apresentação inicial nas demais oficinas.



l Rembrandt Harnenszoon van Rijn 
(do Reno) (15/07/1606 – 
Leiden/Holanda  04/10/1669 – 
Amsterdam/ Holanda), pintor e 
gravador holandês. Já aos 30 
anos era famoso e rico, 
desencarnou na miséria.

l 1631 mudou-se para Amsterdam 
e um ano depois já era dos 
pintores mais procurados da 
cidade. Teve contato com 
pintores caravagistas (luz).



l 1634 casa-se com uma jovem 
de boa família, Saskia van 
Uylenburgh.

l 4 filhos, 3 desencarnam antes 
de 1 ano de idade, apenas Tito, 
caçula, chega à idade adulta.

l 1642 – desencarna sua jovem 
esposa.

l Nesse mesmo ano sofre 
primeira recusa e começa a ser 
acusado de apenas pintar o que 
deseja



l Após ruína financeira e a morte 
da 2ª companheira, é 
sustentado por seu filho que 
desencarna em 1688, um ano 
antes de Rembrandt.



l A obra de Rembrandt
l Gravura, retratos, autorretratos.
l Quando retrata episódios bíblicos, 

opta por retratar o ponto 
culminante. Isso gera um desafio 
de retratar toda a narrativa neste 
momento culminante.

l O primeiro plano é o clímax. O 
segundo plano é reservado às 
personagens secundárias, que 
não são apenas figurantes. Essas 
personagens secundárias 
permitem que o observador 
realize a leitura de toda a história 
que culmina no primeiro plano. 



l Lucas e o Evangelho

l Médico, passando pela igreja de 
Antioquia conhece Paulo de Tarso e 
torna-se seu fiel companheiro nas 
viagens das pregações para a 
disseminação da Boa Nova entre os 
gentios.

l Responsável pela designação de 
cristãos.

l Quando Paulo finalmente prepara-se 
para a viagem a Roma apenas Silas e 
Lucas apressam-se em acompanhá-lo.



l Lucas e o Evangelho

l “Parece ser esse o último dos Evangelhos sinópticos, em 
comparação com os Evangelhos de Mateus e Marcos: existe um 
Prefácio; Nascimento de Jesus; o seu Ministério; suas viagens; 
sua visita à Cidade Santa; sua crucificação; sua ressurreição. É 
um Evangelho escrito para todos, judeus e gentios. 
Particularidades: fatos que antecederam ao nascimento de Jesus; 
infância de Jesus; discursos, máximas e parábolas; milagres; 
descreve a mulher com respeito e mostra Jesus preocupado com 
os pobres e doentes” (L. Palhano Jr. Teologia Espírita, p. 187)



l Lucas e o Evangelho
l “A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas 

para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se 
das informações de Maria; lamentou não poder ir a Éfeso, 
incumbindo-o desse trabalho, que reputava de capital importância 
para os adeptos do Cristianismo, O médico amigo satisfez-lhe 
integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da 
vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Terminadas as 
anotações evangélicas, o espírito dinâmico do Apóstolo da gentilidade 
encareceu a necessidade de um trabalho que fixasse as atividades 
apostólicas logo após a partida do Cristo, para que o mundo 
conhecesse as gloriosas revelações do Pentecostes, e assim se 
originou o magnífico relatório de Lucas, que é — Atos dos Apóstolos.” 
(Emmanuel – Paulo e Estevão. Disponível em 
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/bibliotecavirtual/chicoxavier/pauloeestevao.pdf
página 427 da edição constante nas referências bibliográficas)

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/bibliotecavirtual/chicoxavier/pauloeestevao.pdf


l Parábolas

l 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a 
expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna 
vibração de seu sentimento nos ensinos?

l Sim. As parábolas do Evangelho são como as sementes 
divinas que desabrochariam, mais tarde, em árvores de 
misericórdia e de sabedoria para a Humanidade.(Emmanuel – 
O consolador)



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l Uma das parábolas de compaixão, amor e misericórdia que 
fazem parte do capítulo 15 do Evangelho de Lucas 
juntamente com a parábola da ovelha perdida e da dracma 
perdida.

l Joanna de Ângelis, no livro Vitória sobre a depressão, 
capítulo 21 esclarece a parábola asseverando que o retorno à 
casa paterna tem a ver com a condição dos modernos 
espiritistas e analisa a narrativa em seus personagens e 
cenários:



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l Conheceram Jesus e ricos de conhecimentos, partiram para o 
país longínquo da irresponsabilidade e da insensatez.

l Desperdiçaram tesouros do tempo e oportunidades, até 
sentirem-se vazios, sofrendo a escassez da devastada região 
da alma para prosseguir nos vícios.

l Sem provisões morais nem equilíbrio, não encontraram meios 
de sobreviver senão entre os suínos dos vícios, tornando-se 
mais vilipendiados, quando pensaram na misericórdia do pai 
e retornaram ao Grande Lar.



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l Destroçados pelas dores e carências apresentaram-se em 
sua miserabilidade diante do Pai.

l O filho busca justificar-se, mas o Pai não valoriza a queda. 
Ampara-o misericordioso, oferecendo compreensão, não 
aguarda explicações desnecessárias.

l O Pai convoca os servidores para que vistam o filho com a 
túnica da dignidade [representando a identidade familiar], 
sandálias que são apoio aos pés feridos e o anel.

l O incondicional socorro do Pai ao filho irrita o mais velho.



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l Filho mais velho – aqueles que se compraziam no mal e os 
assessoravam.

l O Pai também instrui a esse, explica que também o ama e 
propõe-lhe renovação e arrependimento.

l Vinícius (Pedro de Camargo) no livro Nas pegadas do Mestre, 
por sua vez também analisa a parábola no capítulo intitulado 
O Pródigo e o Egoísta. 



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l “O dois irmãos representam a humanidade. O Pródigo é a fiel 
imagem dos pecadores cujas faltas transparecem, ressaltam 
logo à primeira vista. (…) Sabem que são pecadores, estão 
cônscios das imperfeições próprias (…).

l O filho mais velho, o Egoísta, é a perfeita encarnação dos 
pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de 
virtudes, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, 
pelo fato de se haverem abstido do mal. (…) Não veem 
ligação alguma de solidariedade entre os membros da família 
humana.”



l Parábolas dos dois filhos (Lc 15:11-32)

l “O mal do Egoísta é muito mais profundo, está muito mais 
radicado que o do Pródigo. Este tem qualidades ao lado dos 
defeitos. Aquele não tem vícios, mas igualmente não tem 
virtudes. É o Ladrão da Cruz e o Moço de qualidade: aquele 
penetra os arcanos celestiais, este fica excluído. (…)

l Tais pecadores acham-se, por isso, mais longe de Deus que 
os demais (…). E a prova está em que as íntimas simpatias, 
de todos que leem a Parábola, se inclinam para o Pródigo, 
num movimento natural e espontâneo. É a escolha do 
coração; e o coração, muitas vezes, julga melhor que a 
razão.”





l O regresso do Filho Pródigo – Rembrandt (Museu Hermitage 
- Rússia)

l O quadro não retrata exatamente a parábola.
l Observemos a presença do filho mais velho.
l A cena principal é o abraço do pai e do filho pródigo.
l O pai curva-se para o filho, firmeza e doçura no gesto e 

expressões.
l Braços do pai: mão direita com traços suaves e delicados, 

dedos longos e finos. Mão esquerda larga, viril e musculosa, 
percebemos que pressiona o filho, dando sustento, apoio, 
segurança.



l O regresso do Filho Pródigo – Rembrandt (Museu Hermitage 
- Rússia)

l O filho mais novo está com cabelo raspado, um pé sem 
sandália onde vê-se uma cicatriz e outro pé parcialmente 
calçado. Está despojado de tudo, menos sua espada que 
denuncia a origem nobre concedida pelo Pai. Estar de joelhos 
 significa a postura de arrependimento. Observemos que na 
parábola o pai lança-se ao pescoço do filho para um abraço.

l O filho não olha para o pai, mas tem expressão serena e 
tranquila.

l O regresso na miséria e pedir para ser admitido como 
empregado causava vergonha a um judeu.



l O regresso do Filho Pródigo – Rembrandt (Museu Hermitage 
- Rússia)

l O filho mais velho está junto na cena.
l Não revela abertura para a reconciliação.



l 7 minutos para leitura e contemplação.
l 2 propostas a incluir:

l Diminuir as luzes da sala para a contemplação.
l Deixar exposta a imagem durante a leitura.

l Nos 2 minutos para a apreciação, dividiremos o tempo para 
fazer um brevíssimo resumo sobre o quadro e relação com a 
parábola
l Vamos construir juntos um texto de 1 página com as 

informações essenciais para a contextualização da vivência 
aos participantes.

l Próximo treinamento 1º/07, 9:30.
l 23/09 – treinamento presencial para oficineiros do estado.
l Todos convidados a participar presencialmente.
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