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Uma parábola sobre a misericórdia de Deus: a ovelha
desgarrada (Parte 1)
Mário Silva Martins

Introdução
A parábola da ovelha perdida, relatada também com breves variantes por São Mateus (18,
12-14) forma um conjunto com as parábolas da dracma perdida e do filho pródigo.
A ocasião das três foi a mesma, a saber, as murmurações dos fariseus e escribas por causa da
bondade que Nosso Senhor tinha para com os publicanos e pecadores: “Este recebe os
pecadores e come com eles” (S. Lucas 15, 2).
As três parábolas mostram uma mesma intenção: ressaltar a imensidade da misericórdia
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divina. Com isso fica mais do que justificada a conduta de Cristo.
Nas duas primeiras mostra-se a alegria que Deus tem quando um pecador se converte. Na
última, mostra-se a psicologia do afastamento de Deus e da conversão do pecador.
A primeira destaca o zelo que surge em Nosso Senhor quando alguém se afasta dele pelo
pecado, e a consequente busca daquele que se desgarrou. A segunda, os trabalhos em que
Deus se empenha para encontra-lo. Na terceira, a recepção paternal do arrependimento.
Santo Ambrósio relaciona estas três parábolas deste modo:
“Não é sem motivo que São Lucas propôs três parábolas seguidas: a ovelha que se tinha
extraviado e que foi encontrada, a dracma perdida e que fora encontrada, o filho morto e que
recobrou a vida, para que este tríplice remédio te comprometa a cuidar das tuas feridas; porque
uma corda de três fios não é fácil de romper (Ecle. 4, 12). Quem são este pai, este pastor, esta
mulher? Não são, por acaso, Deus Pai, Cristo, a Igreja? Cristo te leva em seu corpo, tendo
tomado sobre ele teus pecados; a Igreja te busca, o Pai te recebe. Como pastor, te traz de
novo; como mãe, te busca; como pai, te veste. Primeiro a misericórdia, depois o auxílio, em
terceiro lugar a reconciliação. Cada detalhe se ajusta a cada um: o Redentor vem em ajuda, a
Igreja auxilia, o Pai se reconcilia [com o pecador]. É a mesma misericórdia da obra divina, mas
a graça varia conforme nossos méritos. A ovelha cansada é reintegrada pelo pastor, a dracma
perdida é encontrada, o filho encontra o caminho até seu pai, e retorna plenamente
arrependido de um erro que condena” (S. Ambrósio, Exposição sobre o evangelho segundo
São Lucas, l. VII, 207-208).
Visto que estas três parábolas são relatadas no Evangelho uma após a outra, sem separação,
nos parece importante ver com maior profundidade o motivo que levou Nosso Senhor a
pronunciá-las.
Começaremos, então, a meditar sobre esta parábola de Cristo, a da ovelha perdida,
considerada como uma das mais belas. Exposta em poucos versículos, veremos que ela
contém uma riqueza e uma beleza que só podem ter vindo da Sabedoria de Deus, o Verbo
feito carne.
Esta parábola tão breve é tão rica em ensinamentos que nós dividiremos nosso artigo em
várias partes.
As murmurações dos fariseus
“Ora, aproximavam-se dele os publicanos e os pecadores para o ouvirem. E os fariseus e os
escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores, e come com eles” (S. Lucas 15,
1-2).
Este modo de falar, “aproximavam-se dele”, parece indicar um hábito, um fato que se produzia
frequentemente. De fato, diversas passagens dos Santos Evangelhos nos mostram Jesus
cercado de pecadores, que eram atraídos por Ele. Mas ao mesmo tempo esta expressão
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designa uma situação atual, pontual.
No momento mesmo do qual fala São Lucas um grande número de publicanos e de pecadores
se apertavam em volta de Nosso Senhor.
Por pecadores devemos compreender aqui os pecadores públicos, todos aqueles que
infringem abertamente a lei judaica. Os publicanos, coletores de impostos, são mencionados
em primeiro lugar, como sendo os mais criminosos de todos os pecadores. Eles eram
detestados pelo povo. Os gregos tinham até mesmo um provérbio que por si mesmo exprime a
falta de estima que os publicanos tinham diante do povo: “O diabo, se passasse a ser pobre,
se faria publicano”.
Mas não era qualquer motivo que os levava até Nosso Senhor. Eles iam até Ele “(...) para o
ouvirem.”
Era, então, um excelente motivo que levava estes infelizes até Cristo, e Ele os recebia com
bondade, lhes falado do Reino dos Céus e os convertia por discursos cheios de luz e de calor.
“E os fariseus e os escribas murmuravam (...)”
Estes pretensos santos, estes orgulhosos “separados” (vimos na explicação de uma outra
parábola que era esse o significado do termo “fariseu”), não podiam suportar a conduta de
Nosso Senhor e murmuravam abertamente: “Este recebe os pecadores, e come com eles”.
Notem, primeiramente, o desdém que mostram por Cristo: “Este (...)”.
Receber os pecadores já era uma grande falta aos olhos dos fariseus. Mas comer com eles,
associar-se com eles do modo mais íntimo – se consideramos a mentalidade oriental – era o
cúmulo da imoralidade.
Esta repreensão dos fariseus e dos escribas a Nosso Senhor só lhe dá mais glória e nos faz
amá-lo mais. Era quando Nosso Senhor estava com os pecadores que Ele estava na sua
melhor situação.
Fazendo alusão a estes versículos introdutórios, nos ensina São Pedro Crisólogo:
“Não menos invejosos do que soberbos [os fariseus e escribas] viam como malícia a bondade
de Nosso Senhor... ‘Acolhe os pecadores e come com eles’. Assim vê o invejoso, assim sente
o soberbo, deste modo raciocina o avaro, desta forma entende o malicioso. ‘Acolhe os
pecadores’. Não dizem: Recebe. O que perdia aquele que os acolhia? Perdoa as culpas,
converte a ira em alegria, muda a dor em graça, cada um encontra o que havia perdido.
‘Acolhe os pecadores’. Deus acolhe os pecadores, mas não para deixa-los continuar sendo
pecadores; o pecador não contamina Deus ao aproximar-se dele, Deus santifica o pecador
quando este se aproxima. Compreende, fariseu, Cristo não acolhe os pecados quando acolhe
os pecadores, porque Deus não cobiça o delito, mas cobiça o homem. Por isso o fariseu não
devia fixar-se no modo como iam os pecadores, mas em como voltavam. Certamente viram
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Paulo, que eles haviam enviado como perseguidor, voltar como pregador” (Sermão 168).
Os fariseus julgavam que Cristo ficava com os pecadores por conveniência própria, porque se
sentia bem com eles, como se fosse um pecador entre outros.
A verdade é que não havia em Cristo conivência alguma com o pecado. Nosso Senhor só era
movido pela misericórdia e pela compaixão. Recebia, sim, os pecadores, mas para transformálos.
As duas primeiras parábolas desta tríade, a da ovelha que se extravia e a da dracma perdida,
estão unidas de modo especial. A contextura literária de ambas é muito semelhante. Seria
quase possível dizer que se trata de uma parábola desdobrada.
Nas duas primeiras nós vemos a Deus buscando as almas culpadas, agindo para salvá-las. A
terceira descreve, por outro lado, principalmente a atividade pessoal do pecador, seus esforços
para buscar e encontrar seu Deus depois de ter se separado dele. Formam, assim, um todo
harmonioso, mostrando que o arrependimento necessita de dois elementos: a graça de Deus e
a correspondência do pecador a ela.
Elas possuem também outras características gerais cheias de interesse.
Os números citados nessas três parábolas estão organizados de modo decrescente: uma
ovelha entre cem, uma dracma entre dez, um filho entre dois. Mas o que eles querem indicar é
na verdade um valor crescente. Perder uma ovelha entre cem é um mal menor do que perder
uma dracma entre dez. Mas estas duas perdas reunidas estão longe de valer a perda de um
filho amado.
A culpabilidade parece seguir também um caminho crescente.
Existe o pecado por ignorância, figurado pela ovelha que escapa do redil. Mas há um pecado
mais grave, representado pela dracma perdida. A dracma, sendo uma moeda cunhada,
representa a alma humana marcada pela imagem divina e que sabe que pertence a Deus. Mas
o pecado do filho pródigo representa o pecado voluntário, inexcusável.
Finalmente, a misericórdia de Deus se manifesta também de modo crescente, atingindo sua
maior intensidade na do filho pródigo.
Na próxima parte de nosso artigo veremos em detalhes a busca do zeloso pastor por sua
ovelha desgarrada.
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Uma parábola sobre a misericórdia de
Deus: a ovelha desgarrada (parte 2)
Este artigo é uma continuação de Uma parábola sobre a misericórdia de Deus: a ovelha
desgarrada (Parte 1).

Mário Silva Martins

Uma ovelha que deixa o redil

“E lhes propôs esta parábola, dizendo: Qual de vós tendo cem ovelhas, se perde uma delas,
não deixa as noventa e nove no deserto, e vai procurar a que se tinha perdido, até que a
encontre?” (S. Lucas 15, 4).

Jesus responde à odiosa acusação que saia dos lábios de seus adversários e, para justificar
sua conduta de receber os pecadores, expõe sucessivamente três parábolas, das quais
estamos vendo a primeira hoje.

São Mateus também (18, 12-14) conservou esta parábola, mas o lugar que ele lhe dá e os
diversos traços secundários de fundo e de forma não coincidem com o relato de São Lucas.

Um

modernista

clamaria:

incoerência,

contradição,

tradições

catequéticas

primitivas

alteradas posteriormente!

Nós preferimos uma explicação mais sensata, segundo a qual Nosso Senhor expôs ao menos
duas vezes esta parábola, em circunstâncias diferentes, com detalhes diferentes.

“Qual de vós tendo cem ovelhas, se perde uma delas (…)”.

Cristo coloca seus auditores em cena, para chamar-lhes a atenção: “Qual de vós (…)”.

“(…) tendo cem ovelhas, se perde uma delas (…)”.

A perda não é de modo algum imputável ao proprietário, que não é ninguém mais do que o
Bom Pastor por excelência, mas a ovelha se afastou por culpa própria.

Vejamos o que nos diz Orígenes a respeito:

“Lemos no evangelho que alguém que tinha cem ovelhas perdeu uma delas e, então,
deixando as noventa e nove nos montes, desceu para buscar a que havia perecido e, depois
de encontra-la, a levou sobre seus ombros e voltou a coloca-la junto com as noventa e nove
que não tinham perecido. Tal é o número cem de toda a criação racional” (Homilia sobre
o Gênesis, hom. 2, 5) [negrito nosso].

Orígenes não é um Padre da Igreja em sentido estrito. Ele não é santo, nem está isento, em
alguns lugares de suas obras, de afirmações que são inaceitáveis doutrinariamente. Assim,
quando o citamos, nós o fazemos na medida em que seus comentários contenham coisas
pertinentes. Isto não quer dizer, de modo algum, que aprovamos o conjunto de suas obras
sem distinção alguma.

Poder-se-ia dizer que foi Orígenes que iniciou a exegese simbólica, a qual teve aceitação
geral entre os Santos Padres posteriores. Esta exegese amplia a interpretação da parábola,
vendo-a sob o conjunto da história da salvação.

A tendência comum, ao explicar as parábolas, é geralmente restritiva, limitando sua
aplicação às pessoas individuais, ao seu comportamento pessoal. Assim, na parábola que
analisamos agora, os pregadores facilmente se limitam a falar da confiança que devemos ter
na misericórdia de Deus, já que o Senhor, quando um fiel se separa do rebanho da Igreja,
não o esquece, mas o busca com solicitude.

Isto é certamente verdade, e constitui uma aplicação válida da parábola, mas somente de
um modo secundário ou derivado.

Na interpretação patrística, ao contrário, a visão é primeiramente panorâmica, global. As
cem ovelhas simbolizam o conjunto das criaturas dotadas de inteligência, “toda a criação
racional”, como diz Orígenes.

A ovelha solitária que corre para a aventura da emancipação é o gênero humano na sua
totalidade, que se degrada descendo para a planície do pecado, em contraste com as outras
criaturas racionais, os anjos, que perseveram nos montes, ou seja, nas alturas.

O Bom Pastor é o Verbo que desce das alturas divinas até a planície humana, deixando as
noventa e nove ovelhas fiéis em suas regiões elevadas para trazer de volta a ovelha errante
até o redil original.

A simbologia do número cem

Concentremo-nos na simbologia do número cem entre os Santos Padres, e na perda da
ovelha que representa o gênero humano.

São Cirilo de Alexandria, seguindo a interpretação inicial de Orígenes, também afirma que as
cem ovelhas designam toda a multidão das criaturas racionais, e dá uma razão: o número
cem, composto de dez dezenas, é o número perfeito. Assim:

“Diz que as ovelhas são cem, referindo-se ao número pleno e perfeitíssimo das criaturas
racionais sujeitas a Deus. Porque o número cem, formado por dez dezenas, é sempre
perfeito. Já a Sagrada Escritura nos ensina que são milhares de milhares os ministros que
servem a Deus, e miríades de miríades os que rodeiam o seu trono sublime (Daniel 7, 10).
Estas são, evidentemente, as cem ovelhas, de cujo rebanho uma se apartou, isto é, o gênero
humano, em cuja busco foi o sumo Pastor de todos, deixando no deserto, isto é, no lugar
excelso e plenamente sereno do céu, às restantes noventa e nove” (Comentário ao
Evangelho de São Lucas, c. 15, 4).

Esta tradição de interpretação, nascida nos primeiros tempos da Igreja, perduraria ao longo
dos séculos.

Muito tempo depois São Beda, o Venerável, mantem intocada a antiquíssima interpretação:

“Dado que o número cem é perfeito, se diz que ele tinha cem ovelhas quando criou a
substância dos anjos e dos homens. Mas então uma ovelha pereceu, quando ao pecar o
homem deixou os pastos de vida” (S. Beda, Exposição ao Evangelho de São Lucas, l. IV, c.
15).

A ovelha perdida é, assim, o gênero humano que se separa do redil celestial.

Mas nós podemos avançar mais.

O gênero humano não é concebido pelos Santos Padres como uma ideia abstrata, mas eles o
vêem como compendiado em uma pessoa concreta, o primeiro homem, nosso pai Adão.

Os Santos Padres viram nesta única ovelha desgarrada a figura de Adão, mas como quem
concentra em si a totalidade do gênero humano.

São Pedro Crisólogo, por exemplo, diz:

“O homem que tem cem ovelhas é Cristo. Pastor bom, pastor justo, em uma ovelha, isto é,
em Adão, havia posto toda a grei do gênero humano, colocando-a em lugares agradáveis do
paraíso, na região dos pastos de vida; mas aquela ovelha esqueceu a voz do pastor (…)”
(Sermão 168).

Como se vê, o simbolismo do número cem é fundamental para a compreensão da parábola.

São Gregório de Nissa se referiu a ele em diversos livros, complementando de maneira
admirável a doutrina que estamos expondo. Antes de tudo é necessário saber, nos diz ele,
que quando se diz no Gênesis que “Deus criou o homem”, o autor sagrado não se refere
tanto à singularidade de uma pessoa determinada, mas à natureza universal do homem, ao
gênero humano no seu conjunto, uma vez que o desejo confessado pelo Criador de fazer da
nova criatura uma imagem sua só pareceria encontrar sua realização plenária na totalidade
da raça humana.

Com efeito, o texto original diz: “Façamos ao ser humano”, e logo após o verbo seguinte virá
no plural: “(…) e mandem sobre os peixes do mar (…)”.

“Quando se diz que Deus criou ao homem, pela conotação indefinida do vocábulo homem, se
compreende a natureza humana universal (…) O poder de Deus incluiu naquela primeira
criação toda a natureza humana (…) pôs em um corpo toda a natureza humana (…). Entre o
homem criado no começo e aquele que nascerá por último, quando já todas as coisas serão
consumadas, não há interrupção” (São Gregório de Nissa, De hominis opificio, c. 16).

Isto é um dado fundamental para entender o que se passou depois. Ao moldar Adão, Deus
tinha em mente a totalidade de nossa natureza.

Este “homem” concretizado em Adão e que incluía em germe o conjunto da natureza
humana, estava no começo da criação em uma agradável união com o mundo dos anjos:

“Houve um tempo em que a criatura racional constituía um só coro, dirigido por um só
regente do coro, que lhe dava harmonia e consonância. (…) A intervenção do pecado fechou
a boca dos que foram vencidos pela malícia e fez cessar a voz da exultação: a criatura
humana deixou de participar da festa angélica” (São Gregório de Nissa, Discurso no dia natal
de Cristo).

A desobediência de nossos pais será uma nota cacofônica no concerto celestial que existia no
começo da criação.

A rebelião original rompeu a unidade do redil comum formado pelos anjos e pelo homem.
Desde então este redil ficou incompleto. A harmoniosa orquestra dos anjos e dos homens,
dirigida pela varinha divina, fora prejudicada pelo pecado, o grande divorciador.

O pecado teve como consequência não somente um divórcio entre Deus e os homens, mas
também entre os anjos e os homens.

Deus, porém, não nos deixou abandonados para sempre, mas determinou a Redenção dos
homens, e isto fez com que os anjos não se desinteressassem totalmente de nós.

Assim, já no Antigo Testamento, vemos que eles participam ativamente na história da
salvação, aparecendo aos patriarcas, a Abraão, a Moisés e a outros personagens da Antiga
Aliança.

Mais que isso. Nós os vemos acompanhar o Pastor que desceu para buscar a ovelha perdida.
Os anjos estão presentes no Novo Testamento desde a Anunciação até a Ascensão.

Eles continuarão agindo ao longo da história da Igreja, protegendo cada um dos fiéis (são os
anjos da guarda) e cada um dos povos (os anjos das nações).

Eles se associam a nós na sagrada liturgia, onde “em união com os anjos”, “cum angelis et
archangelis”, podemos dar glória a Deus dizendo com uma só voz, “una voce dicentes”:
Santo, Santo, Santo: “Sanctus, Sanctus, Sanctus”.

O coro foi restaurado.

Adiantamo-nos um pouco, para mostrar como a Providência não nos deixou abandonados.
Mas agora voltaremos a considerar nossa parábola no momento em que o Pastor deixa as
noventa e nove ovelhas, para buscar o gênero humano desgarrado, coisa que faremos na
próxima continuação deste nosso artigo.
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Uma parábola sobre a misericórdia de Deus: a ovelha
desgarrada (parte 3)

“O pastor de toda a criação espiritual, tendo deixado nas alturas o rebanho sobrenatural que não se perdeu, vai por amor buscar a
ovelha perdida”.

Este artigo é uma continuação de Uma parábola sobre a misericórdia de Deus, parte 1 e parte
2.
Mario Silva Martins

O Pastor deixa as noventa e nove ovelhas
Após o pecado e o abandono do redil segue-se a peripécia central, espetacular aos olhos
humanos:
“O pastor de toda a criação espiritual, tendo deixado nas alturas o rebanho sobrenatural que
não se perdeu, vai por amor buscar a ovelha perdida” (São Gregório de Nissa, Contra
Eunômio, l. XII).
Mas como pode ser que o Pastor abandone todas as demais ovelhas, mostrando caridade
somente com uma delas? São Cirilo de Alexandria (Comentário ao Evangelho de São Lucas,
capítulo 15, 4) responde que não houve tal falta de caridade, uma vez que as demais ovelhas
encontravam-se tranquilas no redil, em total segurança, guardadas por Deus. Mas quanto à
ovelha perdida parecia que a compaixão era a conduta própria a se tomar, “para que não
permanecesse incompleto o resto das criaturas; uma vez recolhida esta, o número cem recobra
sua perfeição”.
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E prossegue com uma comparação que ajuda a esclarecer melhor o assunto:
“Suponhamos uma casa onde vivem muitas pessoas, e um dia uma delas fica doente. Em
benefício de quem se chamará um médico? Não será em favor do único que está doente? E
desta maneira, sem nenhuma falta de cuidado pelos demais, oferece ao único enfermo a ajuda
do médico chamado, pois assim pede a ocasião e a necessidade. Precisamente, de modo
semelhante convinha a Deus, o Senhor universal, que oferecesse uma mão salvadora à ovelha
que errava; e realmente o sumo Pastor a salvou, porque quando andava errante a buscou, e
estabeleceu para nós um redil seguro, inacessível às feras e aos ladrões, ou seja, a Igreja.
Admirando-a dizemos com razão juntamente com o profeta: Temos uma cidade forte; para
proteção lhe colocaram muros e antemuro” (Isaías 26, 1).
“Deixar o que é grande e buscar o que menor é próprio do poder de Deus, não da ambição
humana. Deus, as coisas que não são Ele faz com que sejam, e busca de tal modo o perdido
que não perde o que conserva” (São Pedro Crisólogo, Sermão 168).

O Pastor busca a ovelha
A nossa ovelha rebelde buscou a aventura da autonomia, da libertação de Deus. Deu as costas
para o cúmulo de benefícios recebidos e foi em direção aos pastos proibidos, às seduções do
mundo.
Agora, longe do rebanho, vaga errante, totalmente desorientada, em meio aos espinhos e
exposta aos animais ferozes, tendo como única perspectiva cair na boca de um lobo, se
ninguém vier resgatá-la.
Satanás a envolverá de trevas cada vez mais espessas até que, perdendo totalmente a
esperança em Deus, ela termine se perdendo definitivamente.
O Verbo decide fazer-se carne, a eternidade decide entrar no tempo, na história, cujo curso
dirigia-se inevitavelmente à ruína.
O gênero humano andava, como ovelha errante, durante todos os séculos que existiram entre
a caída do primeiro Adão e a vinda do segundo Adão.
Cristo, nova cabeça do gênero humano, substituirá a cabeça machucada que era Adão e,
deste modo, assumindo uma nova condução, mudará o curso da história e lhe dará um final
feliz.
Em latim a palavra “cabeça” é dita “caput”. Desta palavra virá o termo “recapitulatio”, isto é,
recapitulação.
Por isso, Santo Irineu de Lyon, um dos mais veneráveis Padres da Igreja, dirá que a totalidade
da obra redentora de Deus é uma recapitulação.

2/3

Montfort
Associação Cultural
http://www.montfort.org.br

Ora, nesta obra de “recapitulação”, Santo Irineu atribui à Santíssima Virgem um papel de
destaque pois, se é certo que Cristo é aquele que corrigiu Adão, também é certo que Maria tem
o mesmo papel em relação a Eva.
Assim, de maneira tão inesperada quanto interessante, Santo Irineu relaciona o papel de
Nossa Senhora com a busca da ovelha perdida:
“Assim como o homem foi ferido, caiu e morreu por obra de uma virgem [Eva] que tinha
desobedecido, assim também, reanimado o homem por obra da virgem que obedeceu à
palavra de Deus, recebeu a Vida. Pois o Senhor veio buscar a ovelha que se perdera. O
homem havia se perdido. De onde Ele não se fez outra carne, mas daquela mesma que trazia
origem de Adão e dela conservou a semelhança, porque era preciso que Adão fosse
recapitulado em Cristo, para que o mortal fosse absorvido e devorado pela imortalidade e que
Eva [fosse recapitulada] em Maria, a fim de que uma virgem, fazendo-se advogada de uma
virgem, destruísse e abolisse a desobediência de uma virgem pela obediência de uma virgem”
(Demonstração 33).
Quando Maria deu a Cristo sua carne, deu-Lhe a mesma carne de Adão, mas isenta de
pecado, o que permitiu a Cristo entrar no fluxo da humanidade e resgatar, dentro da história, a
ovelha que tinha se perdido.
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Uma parábola sobre a misericórdia de Deus: a ovelha
desgarrada (parte 4 e final)

“E quando a encontrou colocou-a sobre seus ombros, cheio de alegria” (São Lucas 15, 5).

Mario Silva Martins
Este artigo é uma continuação de Uma parábola sobre a misericórdia de Deus, parte 1, parte 2
e parte 3.
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O Pastor carrega a ovelha sobre seus ombros
Somente o Pastor divino tinha condições de encontrar a ovelha. Somente Ele conhecia os
caminhos penosos pelos quais sua ovelha poderia ter se perdido.
Em que estado ele encontrará sua ovelha?
Talvez entre espinhos que machucam seu corpo, ou em um buraco do qual não pode sair
sozinha, ou ainda ferida no pé, incapaz de caminhar. Ela, no começo, acreditava estar libertada
do rebanho. No começo, conforme as ilusões que sua imaginação criara, ela tinha liberdade...
O mal das pessoas do mundo é que elas confundem a liberdade de espírito com o espírito de
liberdade, e esta confusão só pode levar à catástrofe.
Agora nossa ovelha se vê presa fácil para qualquer lobo, até o dia em que o Pastor divino
aparece para resgatá-la.
“E quando a encontrou colocou-a sobre seus ombros, cheio de alegria” (São Lucas 15, 5).
Este é um costume característico entre os pastores no Oriente. Ainda hoje podem-se ver na
Terra Santa pastores que levam em seus braços ou sobre seus ombros os cordeirinho mais
fracos que não podem seguir o ritmo do rebanho. Tal qual o pastor de nossa parábola.
“Colocou-a sobre seus ombros”.
Assim age Cristo quando encontra um pecador que havia se afastado dele.
A graça de Deus toca sua alma, mas o pecador é deixado em liberdade para se render diante
da graça, ainda que a graça o mova a se render.
Nunca uma alma convertida se sentiu humilhada ou maltratada pelo amor infinito do Pastor
divino, mas, ao contrário, ela é inundada de luz e de serenidade.
Todo peso das tristezas, a escuridão das dúvidas, a solidão nebulosa da culpa, as angústias e
os temores desaparecem como por encanto.
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São Gregório de Nissa pondera a generosidade que implica o gesto de Cristo, que levou a
ovelha do gênero humano sobre seus próprios ombros:
“Quando o pastor encontra a ovelha, não a castiga, nem a conduz ao redil violentamente, mas,
colocando-a sobre seus ombros e levando-a com clemência, a reintegra ao seu rebanho”
(Citado por Santo Tomás de Aquino na sua Catena aurea, comentando este versículo da
parábola).
Para salvar a ovelha cansada depois de vagar longamente, o Pastor divino não hesitará em se
fatigar Ele mesmo por meio de sua Encarnação, por sua Paixão e por sua Morte na Cruz, para
reintegrá-la ao redil.
“De volta à casa ele convoca os amigos e os vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois eu
encontrei a minha ovelha que estava perdida” (v. 6).
Queremos destacar agora, de modo especial, esta alegria de que fala a parábola, como marco
festivo da vitória de Cristo.
A conversão do pecador é motivo de alegria para o conjunto da humanidade pecadora, porque
esse passa do pecado à justiça, da maldade à santidade.
É causa de alegria para o pecador individual, porque depois de renunciar à ilusão da
autonomia, ele volta a encontrar a alegria da filiação divina.
É ocasião de alegria para os anjos, porque vêem como cresce o número dos santos no Céu.
É fonte de alegria para Deus que quer – e com que trabalhos! – a salvação da ovelha que se
havia perdido.
A alegria do Pastor, como todas as grandes alegrias, transborda da alma e pede para ser
comunicada. Imediatamente ao entrar em sua casa ele reúne seus amigos e seus vizinhos para
comunicar-lhes seu sucesso, para receber as felicitações, como se esta ovelha perdida fosse
toda a riqueza que ele possuía, como se ele tivesse olhos só para ela: “encontrei a minha
ovelha, aquela que estava perdida”.
A alegria do triunfo ultrapassa a ovelha beneficiada e os anjos para invadir a alma do Pastor.
“Alí encontra a seus amigos e vizinhos, isto é, os coros dos anjos, que são seus amigos, pois
cumprem indefectivelmente sua vontade, e são também vizinhos seus porque nesta
assiduidade gozam da visão clara Dele”. E não lhes diz simplesmente “alegrai-vos com a
ovelha perdida”, mas diz “alegrai-vos comigo”, porque na verdade “nossa vida é sua alegria;
quando vamos ao Céu completamos a festa de sua alegria” (São Gregório Magno, Homilias
sobre os Evangelhos, livro II, homilia 14, 3).
O exemplo de mansidão que Nosso Senhor nos deixa
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Existe uma preocupação imensa dos anjos com os homens. O afastamento do homem pelo
pecado, a ruptura do louvor sinfônico, a impossibilidade de comunicação produzem neles uma
espécie de tristeza, e a reintegração do pecador por meio do arrependimento repercute neles
causando uma alegria indescritível.
“Assim, eu vos digo, haverá mais alegria no Céu por um só pecador que se arrepende do que
por noventa e nove justos que não têm necessidade de arrependimento” (v. 7).
Pela fórmula “assim, eu vos digo” Nosso Senhor introduz a aplicação que Ele fará da parábola.
Nossa conversão causa alegria aos anjos. Eles não podem ter inveja do nosso bem, eles não
podem entristecer-se da ajuda que recebemos de Deus:
“Os anjos, como seres racionais, se alegram também da redenção que os homens não
mereciam” (S. Ambrósio, citado por Santo Tomás na sua Catena Aurea ao comentar este
versículo).
Alguns comentadores, desejando facilitar a compreensão da parábola, tomaram estas últimas
palavras num sentido irônico, como se Nosso Senhor quisesse dizer que uma única verdadeira
conversão suscita no Céu mais alegria do que a santidade aparente de um grande número de
autodenominados “justos”, como eram os fariseus.
Nós preferimos ficar com o que disseram os Santos Padres, que vêem aqui, conforme o
contexto, um modo oriental de falar e que não deve ser apertado na tentativa de buscar um
sentido que não tem:
“O general no combate estima mais o soldado que, depois de ter fugido, volta e combate mais
vigorosamente o inimigo, do que aquele que nunca fugiu mas que nunca agiu com valentia.
Assim também o agricultor ama mais aquela terra que, depois de ter dado espinhos, dá frutos
excelentes do que aquela que nunca deu espinhos, mas que também nunca deu colheitas
abundantes” (Santo Gregório Magno, Homilia XXXIV sobre os Evangelhos).
A mansidão é uma virtude belíssima, da qual Cristo mesmo quis se dar por como modelo:
“Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração” (S. Mateus, 11, 29).
Dissemos acima que para salvar a ovelha, cansada depois de vagar longamente, o Pastor
divino não hesitará em se fatigar Ele mesmo, por meio de sua Encarnação, por sua Paixão e
por sua Morte na Cruz, para reintegrá-la ao redil.
Como Nosso Senhor sofreu mil impertinências dos Apóstolos, suas ignorâncias, seus
egoísmos, suas incompreensões. Ele os instruiu gradativamente, sem exigir imediatamente
uma perfeição superior às suas forças. Ele os defende das acusações dos fariseus, mas os
repreende quando buscam afastá-lo das crianças ou quando pedem fogo do céu para castigar
um povo. Repreende São Pedro por sua ira no horto, mas perdoa facilmente sua tríplice
negação, reparada com três simples manifestações de amor.
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Aconselha os Apóstolos para que tenham mansidão com todos, perdoem até setenta vezes
sete (ou seja, sempre), para que sejam simples como as pombas, cordeiros entre lobos, deem
o bem pelo mal recebido, rezem por aquelas pessoas mesmas que os perseguem e
amaldiçoam.
Fala com doçura e serenidade à multidão. Nada de vozes intempestivas, de gritos
descompassados, de ameaças furiosas. Não apaga a mecha que ainda fumega, não quebra a
cana já rachada. Oferece a todos o perdão e a paz, multiplica as palavras da misericórdia,
abençoa as crianças, abre seu coração para que encontremos nele alívio e repouso.
Leva ao extremo mais incrível sua doçura e mansidão com os pecadores. Perdoa a Madalena
no instante mesmo em que ela pede perdão, a adúltera que tinha em si sete demônios!
Converteu a Samaritana com sua bondade e delicadeza. Oferece o perdão a Judas, tratando-o
pelo doce nome de amigo no instante mesmo em que este o traía e o entregava aos que o
matariam.
Como Bom Pastor, vai em busca da ovelha perdida e a coloca com alegria sobre os ombros.
Recebe o filho pródigo com uma acolhida tão generosa que chega a levantar a inveja do outro
irmão.
O Padre Tanquerey, no número 1164 do seu Compêndio de Teologia ascética e mística, nos
diz como aplicarmos em nós o exemplo que Nosso Senhor nos deu:
“Para imitar Nosso Senhor, evitemos as disputas, as frases intempestivas, as palavras ou
ações bruscas que possam fazer dano, para não afastarmos os tímidos. Tenhamos muito
cuidado para nunca devolver o mal pelo mal, de não destruir ou quebrar alguma coisa por
termos sido bruscos, de não falar quando estamos irados. (...) suavizar com algumas boas
obras as repreensões que tivemos que dar (...)”.
Há situações em que a ira se impõe e nas quais renunciar a ela seria pecar contra a justiça ou
contra a caridade, que são virtudes mais importantes do que a mansidão.
Mas acontece que, sendo muito fácil enganar-se na apreciação e no julgamento dos motivos
justos que exijam a ira, e sendo muito fácil perder o controle no exercício dela, temos que estar
sempre vigilantes e alertas para não sermos surpreendidos pelo ímpeto da paixão e controlar
suas manifestações dentro dos limites que a inteligência iluminada pela fé nos mostra.
No caso de dúvida é melhor inclinar-se para o lado da doçura e da mansidão do que para o
lado do rigor excessivo.
Os santos souberam aplicar com sabedoria a lição de mansidão e de misericórdia que Nosso
Senhor nos deixou. Quem ler a vida de qualquer um deles poderá ver e compreender bem esta
lição, porque a vida dos santos torna materializado e concreto o que nos Evangelhos está
escrito.
São Felipe Neri aconselhava sem cessar aos seus fiéis de que lessem sempre as biografias
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dos santos. Ele sabia que esta era uma prática eficacíssima para acender nas almas o desejo
de imitar a Nosso Senhor, porque as lições teóricas dadas nos Evangelhos se encarnavam
neles e se mostravam realizáveis.
Aprendamos de Cristo a misericórdia para com os pecadores, lição que nos foi dada pela
mesma Sabedoria de Deus feito homem:
“Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração”.
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