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LIÇÃO 02 — A IGREJA NA PARÁBOLA DO JOIO E DO TRIGO  

1) INTRODUÇÃO 

a) Parábola: exclusiva de Mateus.  

b) Método: interpretar a parábola pela chave ‘igreja’.  

c) Objetivo: extrair lições que nos ajudem a compreender a natureza e a missão da igreja.  

2) PARABOLA DO SEMEADOR: EXPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

a) Resumo:  

elementos 

Mt 13.24-30 

descrição interpretação  

Mt 13.37-43 

1. semeador “homem que semeou” 1. Jesus (Filho do homem) 

2. campo “no seu campo” 2. mundo 

3. semente boa “boa semente” (trigo)” 3. os filhos do reino 

4. homens “enquanto os homens” (os empregados) — irrelevante —  

5. sono  “dormiam” — irrelevante —  

6. outro semeador  “veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do 

trigo e retirou-se” 

5. diabo 

7. semente ruim “joio no meio do trigo” 6.os filhos do maligno 

8. brotação e 

crescimento juntos 

“a erva cresceu e produziu fruto, aparece também 

o joio” 

— não explicado —  

9. reação dos servos  “Senhor, não semeaste boa semente no teu 

campo? De onde vem, pois, o joio?” 

— não explicado —  

10. resposta do senhor “um inimigo fez isso” — não explicado —  

11. proposta dos servos “Queres que vamos e arranquemos o joio?” — não explicado —  

12. resposta do senhor “Não! Para que, ao separar o joio não arranqueis 

também com ele o trigo.  

— não explicado —  

13. colheita “Deixai-os crescer juntos até a colheita” 13. consumação do século 

14. ceifeiros “e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros:”  14. Jesus e os anjos 

15. ordem da colheita  “Ajuntai primeiro,”  — irrelevante —  

16. colheita do joio “o joio,  16. “todos os escândalos e 

os que praticam 

iniquidade”  

17. colheita do joio “atai-o em feixes” — irrelevante —  

18. destino do joio “para ser queimado” 18. “os lançarão na 

fornalha” 

19. colheita do trigo “mas o trigo” 19. “os justos” 

20. destino do trigo  “recolhei-o no meu celeiro” 20. “resplandecerão como 

sol no reino de seu Pai 

b) Narrativa: 

i) trigo: é o cereal mais importante da história da agricultura, base de alimentação de pessoas e 

animais, cultivado desde milênios.  

ii) joio: também chamado de ‘falso trigo’, só pode ser distinguido pela espiga.  

c) Identificação dos elementos: dos 20 elementos da parábola —   

i) 11 elementos são explicados por Jesus;  

ii) 04 elementos (homens/sono – primeiro - feixes) são irrelevantes para o sentido da parábola;  

iii) 05 elementos (referentes ao diálogo entre os servos e o senhor) são subentendidos.  

d) Objetivo da parábola: assim como o semeador não é indiferente ao trigo e ao joio, Deus não é 

indiferente à conduta ética humana; ele fará separação entre justo e injusto. 

e) Separação: entre justos e injustos; a interpretação dos elementos da parábola está no próprio texto 

— o trigo são os filhos do reino (justos); o joio são os filhos do maligno (escândalos e praticantes 

de iniquidade).  
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3) PARABOLA DO JOIO APLICADA À IGREJA  

a) Justificativa e delimitação: elementos 8 a 13; 

i) A parábola se refere ao reino e aborda a consumação do século. 

ii) A parábola se refere ao campo como o mundo: portanto, a princípio, o sentido mais simples é 

considerar que o trigo misturado ao joio são os justos misturados aos injustos.  

iii) A igreja invisível universal, ou seja, os ‘justos’ de todos os tempos e de todos os lugares está 

no mundo (campo) misturada aos injustos de todos os tempos e de todos os lugares (não-igreja). 

iv) A parábola termina na separação final entre justos e injustos (colheita), ou seja, não se detém 

na fase da convivência (crescer juntos e amadurecer). 

v) Nesse sentido, para falar apenas da ‘igreja’ (e não do reino) é necessário delimitar a parábola 

no período do “crescer juntos”; o período de preocupação dos servos e da proposta de arrancar;  

vi) Conclusão: não abordar o antes (semeadura) nem o depois (colheita), mas o durante, o 

período de crescimento, amadurecimento e produção de frutos — portanto, antes da colheita. 

 

b) Interpretação alternativa: chave de interpretação — a igreja visível (local) 

i) Campo:  

(1) O que não é: o mundo, a sociedade, a humanidade geral;  

(2) O que é: a igreja física, visível; a igreja local como um microcosmo da sociedade.   

(3) Justificativa: o joio é semeado “junto e misturado” com o trigo; se a igreja é o trigo, então 

antes da separação, é ali que está o joio. O oposto nos obrigaria a concluir que a igreja local é 

formada exclusivamente por ‘justos’, o que é desmentido pelos fatos. 

ii) Joio: 

(1) O que não é: o sem-igreja, o não-cristão —  

(2) O que é: o “escândalo” (pedra de tropeço) e o que pratica a iniquidade (gr. anomia).  

(3) Justificativa: ele se parece muito com o filho do reino (justo), cresce junto a ponto de não 

poder ser tirado sem ferir o justo.  

iii) Trigo:  

(1) O que não é: o membro da igreja, o batizado — crente formal; afinal, “igreja não salva”. 

(2) O que é: o que pratica a justiça. 

(3) Justificativa: ser “filho do reino” significa trazer a marca de pertença ao reino de Deus, ter 

o reino de Deus como sua nova pátria, ter os valores e a conduta do reino de Deus; na parábola, 

esse caráter é representado (resumido) pela prática da justiça (explícito) e pelo amor (oposto de  

iv) Fruto: 

(1) O que não é: não é resultado para o próprio trigo; dispensa auto-avaliação (não se julga).  

(2) O que é: é tudo que resulta do nosso relacionamento com Deus, especialmente a justiça (v. 

43), amor (oposto de escândalo) e a humildade (porque não julga a si nem o outro). 

(3) Justificativa: o critério de separação é a justiça.  

4) O QUE A IGREJA DEVE ENTENDER E FAZER: duas posições 

a) Pensando como servo do campo do Senhor: 

i) Não julgar (não separar): não é função da igreja julgar, uma vez que ela mesma será julgada. 

ii) Procurar o fruto: ao contrário do que diz a parábola, não há pessoas-trigo e pessoas-joio, uma 

vez que Deus pode transformar qualquer pessoa em trigo bom e saudável (sem glúten). 

b) Pensando como trigo: 

i) Não ser negligente: buscar e praticar a justiça do reino de Deus (Mt 6.33).  

5) PARA REFLETIR  

a) Trigo e joio:  

i) O trigo, quanto mais maduro, mais solto da terra (santidade) e mais inclinado (humildade);  

ii) O joio, quanto mais maduro, mais funda vai a raiz (mundanismo) e mais empinado (orgulho). 

b) Aplicação individual: a parábola fala de campo (coletivo), mas também de semente (individual). 

Portanto, é dirigida também a cada um individualmente; não julgar o “outro”, mas a “si mesmo”.   

c) Fruto: o fruto é sempre para o outro, primeiro para Deus, depois para o próximo. 


