O tesouro escondido
pérola de grande valor

e

a

O apóstolo Paulo é um exemplo de judeu que abriu mão de tudo o
que possuía para adquirir a Cristo: o tesouro escondido, a
pérola de grande valor! O apóstolo Paulo buscava um tesouro
nos céus e, para isso, abriu mão de tudo o que possuía:
“Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que
não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não
chega ladrão e a traça não corrói” (Lc 12:33).

O tesouro escondido e a pérola de
grande valor
“Também, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido
num campo, que um homem achou e escondeu e, pelo gozo dele,
vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrossim, o
reino dos céus, é semelhante ao homem, negociante, que busca
boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi,
vendeu tudo quanto tinha e comprou-a” (Mt 13:44-46)

Introdução
Qual o significado da parábola[1] do tesouro escondido num
campo? Qual a aplicação prática da parábola do negociante que
sai à procura de uma pérola de grande valor? Essas parábolas
aplicam-se aos membros do corpo de Cristo?
Antes de narrar as parábolas do ‘tesouro escondido’ e da
‘pérola de grande valor’, o evangelista Mateus destaca que
Jesus utilizava parábolas para ensinar à multidão, porque a
eles não foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus (Mt
13:11).

Os discípulos estavam intrigados e perguntaram o motivo pelo
qual Jesus utilizava parábolas para falar ao povo. Jesus
explicou que falava por parábolas ao povo de Israel, para que
‘vendo’, não ‘vissem’ e, ‘ouvindo’, não ‘ouvissem’ e nem
‘compreendessem’, de modo que a profecia de Isaías se
cumpriria neles (Mt 13:13-14).
Além da explicação de Jesus, acerca do predito por Isaías, o
evangelista Mateus lembra o que foi anunciado pelo salmista,
no Salmo 78, e explica que Jesus nunca falava à multidão, sem
se utilizar de parábolas.
A explicação de Jesus:
“Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não
veem e, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se
cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis,
mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não
percebereis” (Mt 13:13 -14);
A explicação de Mateus:
“Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão e nada
lhes falava sem parábolas; para que se cumprisse o que
fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a
minha boca, publicarei coisas ocultas, desde a fundação do
mundo” (Mt 13:34-35; Sl 78:2).
O evangelista Marcos, também, destaca
ensinamento de Jesus à multidão:

como

se

dava

o

“E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra,
segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca
lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus
discípulos” (Mc 4:33-34).
Com base no exposto acima, verifica-se que o público alvo das
parábolas de Jesus era o povo judeu. Jesus deixa claro que Ele
foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, o que

corrobora com a ideia de que a mensagem de Jesus foi
direcionada aos filhos de Israel: “E ele, respondendo, disse:
Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de
Israel” (Mt 15:24; Jr 50:6).

As parábolas
Mas, por que Jesus compara o reino dos céus a um tesouro que
um homem achou e escondeu em um campo? O que os judeus, que
ouviram a parábola, tinham que aprender com o homem que vendeu
tudo o que possuía, para adquirir o campo onde o tesouro
estava escondido? O que aprender com o negociante que estava
em busca de uma pérola de grande valor?
Ora, a abordagem de Jesus não visava bens materiais, pois Ele
mesmo disse que a vida de qualquer um não consiste na
abundância de bens que possui (Lc 12:15). Jesus também não
estava instando os judeus a adquirirem bens materiais ou serem
empreendedores, pois Ele mesmo instruiu os seus ouvintes a
ajuntarem tesouro nos céus (Mt 6:20).
Os ouvintes de Jesus, na sua grande maioria, eram desprovidos
de bens materiais, o que nos faz perguntar: O que eles
deveriam dispor (abrir mão, vender) para terem condições de
adquirir algo de grande valor? O que seria esse algo de
imensurável valor, que demandaria aos ouvintes de Jesus, abrir
mão de tudo o que possuíam?
Jesus compara (é semelhante) o reino dos céus a um tesouro
escondido num campo: “Também o reino dos céus é semelhante a
um tesouro escondido num campo…” (Mt 13:44). Com base nessa
informação, Jesus estabeleceu que o reino dos céus é o
‘tesouro escondido’. De igual modo, a ‘pérola de grande
valor’, que o negociante encontrou, refere-se ao reino dos
céus.
Através do comparativo fixado por Jesus, identificamos o valor

atribuído ao reino dos céus: um tesouro, uma pérola de valor
inestimável. Mas, o que seria esse reino dos céus a que Jesus
se referiu?

O reino dos céus
João Batista apregoava, no deserto da Judeia, a seguinte
mensagem:
“Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mt
3:2).
Após João Batista ter sido preso, Jesus também passou a pregar
a mesma mensagem (Mt 4:17). Ao enviar os doze discípulos às
ovelhas perdidas de Israel, Jesus mandou que anunciassem a
chegada do reino dos céus (Mt 10:7).
Quando interrogado pelos fariseus, acerca do tempo em que o
reino de Deus haveria de vir, Jesus esclareceu que o reino de
Deus não viria com aparência exterior, de modo a possibilitar
que os homens o identificassem. Ninguém estaria apto a apontar
ou identificar o reino de Deus e o motivo era especifico: o
reino de Deus estava entre eles!
“E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o
reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não
vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Eilo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós” (Lc
17:20-21).
Ora, com base nessas passagens bíblicas, conclui-se que Cristo
é o reino dos céus, portanto, Ele é o ‘tesouro escondido’ e a
‘pérola de grande valor’!

Vende tudo
Mas, o que os ouvintes de Jesus deveriam fazer para ter a
Cristo?
Jesus mesmo informou o que os seus concidadãos teriam que
dispor de tudo o que possuíam (abrir mão, vender) para tomar
posse do ‘tesouro escondido’ ou, da ‘pérola de grande valor’:
“Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de
mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é
digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após
mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á
e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á” (Mt
10:37-39);
“Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas
que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe,
aonde não chega ladrão e a traça não corrói” (Lc 12:33).
Considerando

que

‘amar’,

nas

Escrituras,

não

diz

de

sentimento, mas, de honra, obediência, temor (Mt 6:24);
considerando que aquele que ama a Jesus é o que cumpre os seus
mandamentos: “Se me amais, guardai os meus mandamentos” (Jo
14:15), segue-se que aquele que está disposto a seguir os
ensinamentos de seus familiares (tradições, ritos, costumes,
mandamentos, etc., como no caso dos fariseus, que invalidavam
a palavra de Deus, preferindo as tradições dos anciãos) mais
do que os ensinamentos de Cristo, não é digno do reino dos
céus.
Ora, os profetas haviam previsto que os inimigos do Filho do
homem seriam os seus próprios familiares (Mt 10:36; Mq 7:5-6;
Jr 9:4; Jr 12:6). Qualquer que seguisse os ensinamentos de
seus familiares (pai e mãe) seria um adversário de Cristo,
pois o ensinamento dos líderes de Israel não passava de
tradições, segundo o mandamento de homens: “Em vão, porém, me
honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens” (Mc

7:7-8; Tt 1:14; Is 29:13).
Como os inimigos de Cristo eram os seus concidadãos, temos a
ordem aos filhos de Israel: concilia-te depressa com o teu
adversário, ou seja, com o Cristo.
“Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás
no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário
te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te
encerrem na prisão” (Mt 5:25).
Quando é dito: ‘quem ama o filho, ou a filha, mais do que a
mim, não é digno de mim’, Jesus requer dos judeus honra e que
deixassem de honrar o vínculo de sangue que possuíam com
Abraão: “Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou” (Jo
5:23).
Além de abrir mão das suas tradições e de não se vangloriarem
pelo vínculo de sangue que tinham com Abraão, os filhos de
Israel tinham que tomar e levar sobre si a própria cruz e
seguir após Cristo! Cristo, pelo seu próprio sangue,
santificou o seu povo ao padecer fora do arraial e todos os
seus seguidores devem sair fora do arraial, levando a sua
própria cruz: “E por isso, também, Jesus, para santificar o
povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos,
pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério” (Hb
13:12-13).
“Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser
vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua
cruz e siga-me” (Mt 16:24);
“E chamando a si a multidão, com os seus discípulos,
disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si
mesmo, tome a sua cruz e siga-me” (Mc 8:34);
“E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te
uma coisa: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e

terás um tesouro no céu; e vem, toma a cruz e segue-me”
(Mc 10:21);
“E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim,
não pode ser meu discípulo” (Lc 14:27).
Jesus deixa claro que ‘quem perder a sua vida por obedecer a
Ele, achá-la-á’ (Mt 10:39), pois, qualquer que for crucificado
com Cristo, passa da morte para a vida: “Já estou crucificado
com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim e a
vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o
qual me amou e se entregou a si mesmo por mim” (Gl 2:20; Jo
5:24).
O apóstolo Paulo é um exemplo de judeu que abriu mão de tudo o
que possuía para adquirir a Cristo: o tesouro escondido, a
pérola de grande valor! O apóstolo Paulo buscava um tesouro
nos céus e, para isso, abriu mão de tudo o que possuía:
“Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que
não se envelheçam; tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não
chega ladrão e a traça não corrói” (Lc 12:33).
Observe:
“E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu
Senhor; pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as
considero como escória, para que possa ganhar a Cristo”
(Fl 3:8).
Quais foram as ‘coisas’ que o apóstolo Paulo se desfez
(vendeu) para ganhar a Cristo? Temos uma lista:
“Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da
tribo de Benjamim, hebreu de hebreus; segundo a lei, fui
fariseu; segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a
justiça que há na lei, irrepreensível” (Fl 3:5-6).
As ‘coisas’ enumeradas pelo apóstolo Paulo era tidas por

‘vantagens’, ‘ganho’:
“Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo”
(Fl 3:7).
O apóstolo Paulo não honrou pai e mãe mais que a Cristo, pois
quando se converteu, não consultou os seus concidadãos (carne
e nem sangue) se deveria anunciar o evangelho aos gentios, mas
partiu para a Arábia: “Revelar seu Filho em mim, para que o
pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue”
(Gl 1:16).
Quem quiser seguir a Cristo, primeiro tem de abrir mão de
tudo:
“E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um:
Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe
Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu, ninhos, mas
o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a
outro: Segue-me. Mas, ele respondeu: SENHOR, deixa que
primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou:
Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos; porém tu vai e
anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te
seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em
minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do
arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus” (Lc
9:57-62).
Alguns discípulos, quando foram convocados por Cristo, haviam
acabado de pescar muitíssimos peixes (encheram dois barcos
que, quase foram a pique), uma riqueza de valor considerável
para pescadores da época (Lc 5:7). Simão Pedro, Tiago e João
deixaram tudo e seguiram a Jesus (Lc 5:11). O jovem rico, por
sua vez, não quis abrir mão do que possuía! (Lc 18:22).
Por que era necessário aos ouvintes de Jesus, abrirem mão de
tudo, para adquirirem um tesouro nos céus? A resposta é
simples: “Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará,
também, o vosso coração” (Lc 12:34; Mt 6:21).

Abraão é um exemplo de quem abriu mão de tudo, para alcançar a
cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e artífice é Deus
(Hb 11:10). Primeiro, ele saiu de sua parentela, ou seja,
abriu mão de pai e mãe. Quando apareceu a oportunidade de
ficar com os bens do rei de Sodoma, Abraão abriu mão para que
o rei de Sodoma não viesse a dizer que enriqueceu Abraão (Gn
14:23).
O profeta Moisés é outro exemplo, pois abriu mão de ser
chamado filho da filha de Faraó, por ter em vista a
recompensa: “Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser
chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, antes, ser
maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo
ter o gozo do pecado; tendo por maiores riquezas o vitupério
de Cristo, do que os tesouros do Egito; porque tinha em vista
a recompensa” (Hb 11:24-26).

O ensinamento
Para interpretar a parábola do tesouro escondido, o leitor não
tem que buscar um significado para a figura do homem, do campo
ou do ato de esconder o tesouro. A parábola foi contada para
que os ouvintes de Jesus refletissem se estavam dispostos a
abrir mão de tudo, para poder alcançar o reino dos céus!
Em lugar de apresentar um mandamento: ‘Vai e vende tudo…’,
Jesus apresentou uma parábola, que fizesse os seus ouvintes
considerarem se estavam dispostos a abrir mão de tudo o que
possuíam, para alcançar o reino dos céus.
Igualmente, ocorre com a parábola do negociante, que saiu em
busca de boas pérolas. O leitor não tem que atribuir
significado ao homem negociante ou, ao fato de ter encontrado
uma pérola de grande valor. O objetivo da parábola é destacar
se os ouvintes de Jesus estavam dispostos a cumprirem a ordem
de Cristo: “Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e

terás um tesouro no céu; vem, toma a cruz e segue-me” (Mc
10:21).
Muitos erros surgem quando se ignora o público alvo da
parábola, porém, eles se avolumam quando o intérprete procura
atribuir significado a cada elemento que compõe a parábola.
De nada adianta interpretar corretamente um elemento da
parábola e se equivocar no restante. Observe:
“Mas, há dois conceitos errados, sobre essas parábolas,
que devem ser considerados. O primeiro foi proposto por
Orígenes e afirma que Cristo é o tesouro escondido ou a
pérola de inestimável valor que o pecador tem de encontrar
e comprar. Na outra parábola, os papéis são invertidos,
fazendo uma alusão descabida a Cristo como aquele que
encontra a Igreja e a compra. Ambos, contudo, são
conceitos errados (Cristo não está à venda nem vendeu
Israel para comprar a igreja) e lidam com questões que
estão fora do contexto” O novo comentário bíblico NT, com
recursos adicionais — A Palavra de Deus ao alcance de
todos. Editores: Earl Radmacher, Ronald B. Allen e H.Wayne
House, Rio de Janeiro, 2010.
Com base no apontado pelos editores do ‘O Novo Comentário
Bíblico Novo Testamento’, Orígenes estava corretíssimo quando
aponta Cristo como o tesouro escondido ou a pérola de grande
valor. Entretanto, cometeu o equívoco de não observar o
público alvo das parábolas e de considerar que Cristo
encontrou a igreja e a compra.
Os editores do ‘O Novo Comentário Bíblico Novo Testamento’
erram quando afirmam que Orígenes errou ao dizer que Cristo é
o tesouro escondido ou a pedra de grande valor. Ora,
efetivamente Cristo é o tesouro escondido ou a pérola de
inestimável valor.
A interpretação que Moody dá à parábola do tesouro escondido é
equivocada, porque ele buscou dar significado a alguns

elementos que compõem a parábola:
“44. O Tesouro Oculto. Embora o tesouro costume ser
explicado como sendo Cristo, o Evangelho, a salvação, ou a
Igreja, pelo que o pecador deveria estar pronto a
sacrificar tudo, o uso consistente da palavra homem nesta
série refere-se a Cristo e o ato de esconder, novamente,
depois de encontrar, toma os quadros diferentes. Antes, o
tesouro oculto num campo descreve o lugar ocupado pela
nação de Israel durante o interregno (Êx. 19:5; Sl.
135:4). Cristo veio para essa nação obscura. A nação,
entretanto, rejeitou-o, e assim, com propósito divino, foi
privada de sua importância financeira; ainda hoje continua
obscura no seu aspecto externo quanto ao seu
relacionamento com o reino messiânico (Mt. 21:43). Mas,
Cristo deu a sua própria vida (tudo quanto tem) para
comprar todo o campo (o mundo, l Co. 5:19; I Jo. 2:2) e,
assim, conseguiu plena posse de direito por descobrimento
e redenção. Quando ele voltar, o tesouro será desenterrado
e totalmente revelado (Zc. 12,13)” Comentário Bíblico
Moody – Mateus.

Israel
As parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor
são exigências aos filhos de Israel, para que se desfaçam de
tudo, pois acerca deles, protestavam os profetas, de que eram
possuidores de muitas ‘riquezas’, a ponto de serem chamados
‘ricos’.
“Mas ai de vós, ricos!
consolação” (Lc 6:24);

porque

já

tendes

a

vossa

“Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem
os ricos e não vos arrastam aos tribunais?” (Tg 2:6);
“Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai, por

vossas misérias, que sobre vós hão de vir (…) Condenastes
e matastes o justo; ele não vos resistiu” (Tg 5:1 a 6).
Essa era a condição dos filhos de Israel:
“Na verdade, todo homem anda numa vã aparência; na
verdade, em vão se inquietam; amontoam riquezas e não
sabem quem as levará“ (Sl 39:6; Lc 12:20; Jr 17:11);
“Assim diz o SENHOR: Não se glorie o sábio na sua
sabedoria, nem se glorie o forte na sua força; não se
glorie o rico nas suas riquezas” (Jr 9:23).

A igreja
Essas duas parábolas possuem algum elemento prático exigível
dos membros do corpo de Cristo? Não, pois os que creem já
ganharam a Cristo. O crente em Cristo não tem que dispor de
nada para ganhar a Cristo, antes, já está de posse de Cristo,
por crer na mensagem do evangelho.
O alerta para a igreja é diferente: “Sofre, pois, comigo, as
aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita
se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele
que o alistou para a guerra” (2Tm 2:4), de modo que: “… os que
têm mulheres sejam como se não as tivessem; os que choram,
como se não chorassem; os que folgam, como se não folgassem;
os que compram, como se não possuíssem; e os que usam deste
mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste
mundo passa” (1Co 7:29-31).
Das parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande
valor, os cristãos retiram uma lição a ser utilizada no
evangelismo, de modo a demonstrar ao pecador que, para ganhar
a Cristo é necessário deixar tudo.
“Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a

sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma?” (Mc
8:36-37).

[1] As parábolas da Bíblia, geralmente, são narrativas curtas,
que transmitem um ensinamento proposto por Deus, através dos
profetas da Antiga Aliança, composta por símiles, figuras,
enigmas e adágios.

