PARÁBOLAS: DESVENDANDO OS MISTÉRIOS DO REINO
A PARÁBOLA DA OVELHA PERDIDA
LEITURA DA BÍBLIA: Mt 18:11-14; Lc 15:3-7; Lc 19:10; 1Pe 2:25
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Lc 19:10; Mt 18:11; 1Pe 2:25
ENCARGO A TRANSMITIR: Ver que nós, como ovelhas, nos perdemos. O bom Pastor veio
buscar e salvar o que se havia perdido.
ABORDAGEM: Peça às crianças que dêem exemplos de vezes em que elas perderam algo que
valorizavam muito. Elas ficaram frustradas? Quanto tempo demorou para elas encontrarem o objeto
de sua afeição? Pergunte a elas se elas já viram uma ovelha antes? Elas conhecem o caráter (ou o
comportamento) de uma ovelha? (aguarde por suas respostas). Ovelhas são obedientes, mansas e
gentis. Ovelhas gostam de ficar juntas em um rebanho. Ovelhas são facilmente perdidas.
FATOS A SEREM ENSINADOS: Em Israel, tomar conta de ovelhas era uma ocupação bastante
comum e as pessoas eram familiarizadas com o caráter das ovelhas. Desta vez, o Senhor Jesus usou a
ovelha como o exemplo para nos falar esta parábola.
Certo dia, os cobradores de impostos e pecadores se ajuntaram ao redor de Jesus para ouvi-Lo. Estes
cobradores de impostos cobravam impostos dos judeus em favor do governo Romano. Eles
comumente cobravam demais pelos impostos; de maneira que eles eram desprezados pelos judeus e
não eram dignos de seu respeito. Os escribas e fariseus começaram a reclamar, dizendo que o Senhor
Jesus acolheu pecadores para comer com eles. Os escribas e fariseus não perceberam que eles
próprios também eram pecadores. Então o Senhor contou a eles esta parábola.
Jesus queria que eles pensassem num homem que tivesse 100 ovelhas e uma delas se houvesse
perdido. Este homem deixaria as 99 ovelhas no deserto e iria em busca da perdida. Quando ele a
encontra ele se alegra e retorna com ela sobre os seus ombros. Quando chega em casa, ele chama
seus amigos e vizinhos e diz: “Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava
perdida!”. Então Jesus informa a todos que ouviam que da mesma maneira, haverá mais alegria no
céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. (Lc
15: 3-7)
O Senhor é a única pessoa sem pecado que já viveu; todo o mundo é pecaminoso e há, portanto,
necessidade de arrependimento. Existem aqueles que não percebem isso, mas para aqueles que
percebem, esta percepção é uma grande misericórdia. Nesta parábola o Senhor é o bom Pastor que
está nos buscando. Suas ovelhas perdidas. Nosso Senhor ama nos perdoar. Todo aquele que tem um
problema com os pecados e estão lutando contra estes pecados vai encontrar um amigo no Senhor.
Nós estamos sempre carentes de misericórdia. É maravilhoso que o Senhor é misericordioso e está
sempre nos buscando para nos salvar.
A ovelha perdida talvez tenha caído num barranco, e se machucado com grandes espinhos, ficando
impossibilitada de se libertar. Talvez tenha se perdido pela noite escura e fria durante muitas horas,
sozinha, assustada e faminta. Quando o pastor a encontrou, esta ovelha deve ter ficado muito alegre
por retornar ao seu rebanho e para o aprisco. O pastor pegou a ovelha, colocou-a sobre seus ombros e
a carregou para casa.
APLICAÇÃO:
1. Talvez nós não nos incomodaríamos de ir atrás de uma ovelha perdida se tivéssemos 100.
Mas para o Senhor, toda ovelha é importante. Cada um de nós é importante para o Senhor. O
Senhor cuida de todos nós, individualmente. Nós somos todos Suas ovelhas, e se qualquer um
de nós se perder Ele nos encontra. Se nós não virmos para as reuniões de jovens/adolescentes

com todos os outros jovens (Suas ovelhas), Ele nos busca. Se fizermos coisas más e não
amarmos o Senhor, Ele se entristece e tenta nos trazer de volta a Ele mesmo.
2. Para nós, pequenas ovelhas, é um conforto estar na presença do Pastor. Nós devemos seguiLo aonde quer que Ele vá. Nós devemos ouvir a Sua voz, então não nos perderemos. Todos
os dias, se O ouvirmos e O seguirmos, nós teremos o melhor cuidado.

