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LIÇÃO 05 — A IGREJA NA PARÁBOLA DAS OVELHAS E CABRITOS  

1) INTRODUÇÃO 

a) Parábolas: parábola narrada exclusivamente em Mateus 25.31-46. 

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) PARABOLAS DAS OVELHAS E CABRITOS 

a) Resumo: Mt 25.31-46. 

31. E quando o Filho do homem vier em sua glória [...], então se assentará no trono da sua glória; 

32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos as ovelhas; 

33a. E porá as ovelhas à sua direita 33b. mas os cabritos à esquerda 

34a. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita:  41a. Então dirá também aos que estiverem à sua 

esquerda:  

34b. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino 

que vos está preparado desde a fundação do mundo; 

41b. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, 

preparado para o diabo e seus anjos; 

35a. Porque tive fome, e destes-me de comer;  42a. Porque tive fome, e não me destes de comer;  

35b. tive sede, e destes-me de beber;  42c. tive sede, e não me destes de beber; 

35c. era estrangeiro, e hospedastes-me; 43a. Sendo estrangeiro, não me recolhestes; 

36a. Estava nu, e vestistes-me; 43b. estando nu, não me vestistes; 

36b. adoeci, e visitastes-me; 43d. e enfermo, 

36c. estive na prisão, e foste me ver. 43e. e na prisão, não me visitastes. 

37a. Então os justos lhe responderão, dizendo:  44a. Então eles também lhe responderão, dizendo:  

37b. Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de 

comer?  

44b. Senhor, quando te vimos com fome,  

37c. ou com sede, e te demos de beber? 44c. ou com sede, 

38a. E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos?  44d. ou estrangeiro,  

38b. ou nu, e te vestimos? 44e. ou nu, 

39a. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-

te? 

44f. ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? 

40a. E, respondendo o Rei, lhes dirá:  45a. Então lhes responderá, dizendo:  

40b. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes 

meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 

45b. Em verdade vos digo que, quando a um destes 

pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. 

 46a. E irão estes para o tormento eterno, 

46b. mas os justos para a vida eterna.  

b) Narrativa: 

i) Quando: na vinda do Filho do homem; 

ii) Quem reúne as nações: o Filho do homem; 

iii) Quem é reunido: todas as nações; toda a humanidade.  

iv) O que: juízo — separação — prestação de contas; 

v) Quem separa: nesta parábola, quem separa é o Filho do homem (pastor); normalmente (em 

outras parábolas), são os anjos.   

vi) Analogia: como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. 

(1) Pastor: figura comum no oriente para designar reis, senhores, governantes. 

(2) Ovelhas e cabras: os pastores costumam separar as ovelhas das cabras à noite, porque esses 

animais têm necessidades e reações diferentes; não parece haver razão para mencionar ovelhas 

e cabras, a não ser o costume de separação “como um pastor separa dos cabritos as ovelhas”.   

(3) Ovelha: figura do povo de Deus;  

(4) Cabras: figura do povo rebelde, irascível, impulsivo. 

(5) Direita e esquerda: não tem significado político, mas simbólico: direita (poder); esquerda (o 

contrário); há uma extensa simbologia contra canhotos (esquerda, sinistro).  

vii) Critério: prática do amor ao próximo, com preferência aos mais fracos; 

viii) Sentença:  
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(1) Os que praticam atos de amor recebem a herança da vida; os que não praticam atos de amor 

ou os praticam com interesse, serão apartados da vida. 

(2) O ‘reino’ e o ‘fogo eterno’ já estavam preparados previamente;  

(3) Porém, o reino estava destinado aos ‘benditos’ e o fogo eterno não estava destinado aos 

‘malditos’, mas para o diabo e seus anjos; ou seja, Deus não tinha destino para humanos malditos, 

mas eles mesmos quiseram este destino.  

c) Julgamento: nações — indivíduos — grupos (benditos e malditos); duas visões de mundo 

i) Estrutura:  

(1) O juiz apresenta sua revelação no necessitado;  

(2) Os grupos reagem à palavra do juiz;  

(3) O juiz responde à pergunta dos grupos; 

ii) Duas visões de mundo: duas práticas —  

(1) Benditos: visão de amor e solidariedade gratuitas;  

(2) Malditos: visão de egoísmo e religião interesseira; eles estão interessados em Jesus, apenas 

não sabiam onde ele estava ‘oculto’ — nos pequeninos irmãos.  

d) Revelação: Jesus está presente e se revela nas necessidades humanas: “a mim o fizestes”. 

e) Pequeninos irmãos: faminto, sedento, estrangeiro (migrante), nu, enfermo e preso:  

i) Lista: não é uma lista exaustiva — é exemplificativa das necessidades do ‘próximo’.  

ii) Pobres: grupo sob cuidado especial de Deus no AT e no NT; o pobre é a imagem do 

desamparado, sem recursos próprios.  

f) Conclusão: Jesus se identifica de modo especial nos desamparados do mundo; 

3) PARABOLA DOS TALENTOS / MINAS APLICADA À IGREJA  

a) Delimitação:  

i) Futuro: a destinação baseada no acerto de contas;  

ii) Presente: se Jesus diz “estive” em relação ao passado, significa que agora ele está dizendo no 

presente — “estou com fome, sede, sem casa, nu, enfermo, preso, etc.”  

iii) As nações serão separadas entre ‘ovelhas’ e ‘cabras’.  

iv) Podemos delimitar a igreja como um microcosmo dentre as nações 

b) Igreja como mistura: ovelhas e cabras  

i) A separação será realizada no futuro pelo próprio Rei-Pastor; a igreja está misturada como joio 

e trigo, como sementes boas e ruins.  

ii) Ovelhas e cabritos: duas visões típicas de mundo: 

(1) Visão ‘ovelha’: faz o bem sem olhar a quem; a missão fundamental é atender às necessidades 

humanas; fazer o bem com gratuidade — fizeram como a Jesus, sem visar lucro.  

(2) Visão ‘cabrito’: faz o bem se modo seletivo, visando o lucro.   

4) O QUE A IGREJA PODE FAZER 

a) Ensinar: se vamos ser separados pelo critério do ‘amor ao próximo’, devemos aprender quais os 

fundamentos e objetivos do evangelho, mesmo que tenhamos que desconstruir práticas antigas.  

b) Exortar: criar um ambiente de estímulo às boas obras, no qual todos sejam incentivados a ‘ver 

Jesus nos menores irmãos’ e ser sensíveis às necessidades materiais do próximo;  

c) Praticar: criar e manter serviços de amor e solidariedade das pessoas, com preferência pelos mais 

fracos e vulneráveis;   

d) Aferir:  

i) Onde a igreja gasta a maior parte de seu tempo e recursos? 

ii) Que lugar ocupam as pessoas mais fracas na estrutura da igreja?  

iii) Quais iniciativas e serviços de ‘ajuda’ estão em andamento? 

iv) Estamos negligenciando alguma necessidade diante de nós?  

e) Busca ativa:  

i) não apenas esperar o necessitado pedir ajuda, mas ir ao encontro do necessitado oferecer ajuda.   

5) PARA REFLETIR  

  


