
Parábolas de Jesus 

A Ovelha Perdida
Baseado em Lucas 15:1–7 e Mateus 18:10–14.

Alguns coletores de impostos e outras pessoas mal vistas 
pelos outros foram escutar Jesus. Os escribas e os fariseus 
começaram a reclamar por causa disso, então Jesus contou 
a seguinte parábola:
“Se algum de vocês tivesse cem ovelhas e uma se perdesse, 
o que faria? Deixaria as noventa e nove seguras em casa e 
iria procurar a que estava perdida.
“E quando a encontrasse, ficaria tão feliz que a colocaria 
sobre os ombros e a carregaria até casa. Depois diria 
alegremente para os amigos: ‘Encontrei a ovelha que estava 
perdida! Vamos festejar!’
“Você se sentiria muito mais feliz por causa dessa ovelha que 
se desencaminhou e foi encontrada, do que pelas noventa 
e nove que não se perderam. O seu Pai do céu também fica 
feliz assim quando uma das suas ovelhas perdidas volta para 
o redil.”
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