
AS TRES PARABOLAS DE MATEUS 25 

 (The Restored Vision por A.E. Ware) 

 

A parábola das Dez virgens abraça o cristianismo quanto ao preparo individual  

para o encontro com o Senhor no Seu segundo Aparecimento, quando Ele virá 

como o Noivo.  

Na parábola dos Dez Talentos a ênfase é na fidelidade ao Senhor na Sua ausencia. 

Fidelidade, inspirada pela devoção, marca aqueles que recebem os cinco talentos 

e os dois talentos. Aquele que recebe um talento tipifica aqueles que professam 

ser servos do Senhor, porém não teem conhecimento algum dEle. 

Na parábola “ovelhas e bodes” visualiza quando Jesus se assentará no trono da 

Sua glória e as nações se reunirão  diante dEle para a separação dos bodes  das 

ovelhas (V.31,32). As nações tipificadas pelas ovelhas recebem um bem vindo ao 

Reino, e a elas Ele diz: “Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino 

que vos está preparado desde a fundação do mundo” (verso 34). Porém às nações 

tipificadas por bodes, a elas Jesus diz: “Apartai-vos de mim malditos, para o fogo 

eterno preparado pra o diabo e seus anjos” (verso 41). 

O teste supremo em ambos os  casos é o tratamento das nações com relação 

àqueles a quem o Senhor chama “Meus Irmãos”. O objetivo essencial desta 

parábola é o de estabelecer as condições sob as quais a nação qualifique para 

entrar no Reino do nosso Senhor Jesus Cristo.  

Após o término da dispensação cristã pelo arrebatamento, o remanescente judeu 

sairá para pregar  “O Evangelho do Reino” à todas as nações. Preste atenção às 

palavras encontradas em Mateus 24:14, “ E este Evangelho do Reino será 

pregado a todo o mundo como testemunho às nações e então virá o fim”. O 

Evangelho do Reino, o qual foi pregado durante sete anos (26-33 A.D.) por João 

Batista e Jesus,  e tambem por seus discípulos (Mateus 9:35, 10:7), será pregado 

outra vez pelos judeus “como testemunho à todas as nações”. “ Meus irmãos” 

dessa parábola são os discípulos judeus, ( 144 mil Apocalipse 7:1-8) que  durante 



a tribulação, anunciarão  a Vinda de Cristo como Rei do  mundo inteiro. Várias 

passagens das Escrituras revelam que esses discípulos judeus  (144 mil) serão 

objetos de assaltos pelas nações opostas a sua fé no Messias.  

As outras nações, “as ovelhas”,  são aquelas nações que os receberão e  os 

ajudarão. “O Senhor porá as ovelhas à Sua direita e dirá: Vinde benditos de Meu 

Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do 

mundo; porque tive fome e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber; 

era estrangeiro e hospedastes-me; estava nu e vestistes-me; adoecí, e visitastes-

me; estive na prisão e fostes ver-me” A elas o Senhor dirá: “Em verdade vos digo 

que, quando fizestes a um destes meus irmãos, a Mim me fizestes” (versos 34-

40).   


