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A Centésima Ovelha 
 

Lucas 15:3-7 

Introdução: dentre as parábolas mais lindas propostas por Jesus, sem dúvida, encontra-se 

a Parábola da Ovelha Perdida. Um relato que exemplifica o amor de Deus pelas ovelhas que 

formam esse imenso rebanho chamado humanidade. Com base nesse texto, veremos cinco 

tópicos para a nossa edificação.  

1. O pastor era rico – nessa parábola, Jesus pergunta qual o homem que possuindo cem 
ovelhas e perdendo uma não deixa tudo para ir buscar a que se perdeu? A primeira coisa que 
enxergamos nessa parábola é a riqueza desse pastor. Naquela época, na palestina, quem 
possuísse cem ovelhas era considerado rico. Isso nos mostra também que o nosso Pastor, 
Jesus, é rico e tem tudo o que precisamos para nos suprir. Todas as nossas necessidades 
materiais, emocionais e espirituais são supridas pelo nosso Pastor porque Ele é bom e tem de 
onde tirar, pois Ele é rico. 
 

2. Mesmo sendo rico, o pastor não desvalorizou a ovelha que se perdeu – 
outro aspecto interessante dessa história é o interesse do pastor por apenas uma ovelha. Para 
quem tem tantas ovelhas, perder uma não faz muita diferença. No entanto, o pastor valoriza 
esta ovelha e não a descarta. Geralmente, aqueles que são ricos têm uma dificuldade de 
compreender a miséria dos outros. Porém, esse pastor consegue se importar com a ovelha 
que se perdeu. Da mesma forma, o nosso Pastor, Jesus, valorizou o homem mais do que 
qualquer um e se importa com ele. Algumas pessoas não entendem como um Deus tão 
poderoso e superior pode dar valor e atenção a uma humanidade caída, e por essa razão 
acabam até mesmo duvidando da existência dele, por achar que um ser superior não pode se 
interessar por seres inferiores. Num mundo em que os próprios homens se descartam e se 
desvalorizam Deus mostra o valor que temos para Ele ao enviar seu filho Jesus Cristo para nos 
resgatar. Mesmo sendo rico, Ele se interessa pela nossa pobreza espiritual e vem atrás de nós 
para nos salvar. 
 

3. O pastor deixa a sua riqueza por amor a ovelha que se perdeu – o ponto mais 
dramático dessa parábola reside no fato do versículo 4 dizer que o pastor deixou as 99 
ovelhas no deserto para ir atrás de apenas uma. Em outras palavras o texto está nos dizendo 
que o pastor arriscou tudo o que ele tinha para resgatar apenas uma. Ele foi capaz de por em 
perigo toda a sua riqueza para trazer de volta uma ovelha que havia se perdido. Talvez, fosse 
mais racional de sua parte cuidar das 99 que ficaram para que essas não fossem expostas à 
uma situação de perigo, do que ir atrás de apenas uma. Na lógica humana, 99 ovelhas valem 
muito mais do que uma ovelha, logo não compensa arriscar 99 por apenas uma. Deus arriscou 
tudo o que Ele tinha abandonando seu filho Jesus no deserto da cruz, para que pudesse nos 
resgatar. Deus expôs seu filho ao perigo, por amor a nós que representamos a ovelha que se 
perdeu. 
 

4. O pastor trouxe de volta a ovelha perdida – ao encontrar a ovelha que estava 
perdida, o pastor põe-na sobre os ombros para trazê-la de volta e inseri-la no seu rebanho. A 
ovelha não pode ficar sem rebanho, ela precisa de um aprisco. Jesus é o nosso bom pastor e 
quando Ele nos encontra a sua primeira providência é nos colocar em seus ombros e nos levar 
para o seu aprisco para estarmos com as outras ovelhas do seu rebanho. Quando fazemos 
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parte do rebanho de Jesus temos três bênçãos imediatas: (1a) teremos proteção espiritual 
para a nossa vida. Não estaremos mais entregues à própria sorte, tendo que lutar sozinhos 
contra os lobos espirituais da maldade que querem nos destruir. (2a) teremos direção 
espiritual. A ovelha precisa ser guiada, seu senso de direção é sofrível. Quando fazemos parte 
do rebanho de Jesus, temos a garantia de que não ficaremos desorientados. (3a) teremos o 
alimento espiritual para a nossa vida. Todos os que fazem parte do rebanho do Senhor são 
alimentados por Ele. Quantas ovelhas estão morrendo de fome espiritual por não fazerem 
parte do rebanho de Jesus.  

 
5. A alegria tomou conta do coração do pastor – o pastor foi tomado de grande 

alegria por recuperar a ovelha perdida. Da mesma forma, o coração de Deus não tem maior 
alegria do que esta. O verso 7 diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se 
arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. 
 


