ESTUDOS DE CÉLULA 2015

V. CÃES, PORCOS E OVELHAS

Não dêem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos; caso
contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês os
despedaçarão. (Mt 7.6)

QUEBRA GELO: Diversos textos na Bíblia mostram a ovelha e o cordeiro como
animal adequado a ser ofertado a Deus. Também as ovelhas são por vezes símbolos
de pessoas que se colocam sob o cuidado de Deus como Pastor. O Salmo 23 é o
texto mais conhecido. Comece lendo o Sl 23 e em seguida proponha às pessoas que
cada uma diga em que se parece com uma ovelha. Espere até que cada um
compartilhe uma característica da ovelha ou do cordeiro que tem. Em seguida, leia o
texto base deste estudo e anuncie que, infelizmente, há pessoas a quem o Senhor
Jesus chama de cães e outros de porcos.
JESUS CHAMA DE CÃES E PORCOS pessoas que não aceitam o que é
SAGRADO e PRECIOSO para ELE. Jesus usou estes animais porque no Judaísmo
eles são considerados impuros. Nenhum cachorro ou porco poderia, jamais, ser
oferecido como sacrifício no altar. Nem como alimento deveriam ser consumidos.
Porque tanto os cães como os porcos se alimentam de sujeira. São impuros porque
gostam se lixo e sujeira.
A Bíblia conta que quando o rei de Israel, Acabe, morreu, cachorros lamberam o
sangue dele! (I Rs 22.38). Pior ainda: quando Jezabel morreu, cães comeram o corpo
dela a ponto de somente restarem o crânio, as mãos e os pés! (II Rs 9.35-37). Em Lc
16.21, Jesus contou que cachorros lambiam as feridas do mendigo Lázaro!
Porcos comem qualquer coisa e não têm nenhum constrangimento de comer lixo. Já
os cães têm ainda algo de pior, segundo Jesus: eles por vezes atacam e podem até
matar quem lhes contraria (Mt 7.6). Então, para Jesus os porcos representam pessoas
que gostam muito do lixo do mundo, da imundice. Elas não trocam a imundice pelo
tesouro valioso que Jesus chamou de “pérolas”.

Já os cães são as pessoas que também gostam de lixo e que chegam a se ofender
quando alguém lhes prega que precisam se arrepender dos seus pecados. Para elas o
que é Sagrado não tem nenhum valor. O apóstolo Paulo sabia que há pessoas que
são “cães” e por isso escreveu: Acautelai-vos dos cães... E o último capítulo da
Bíblia tem uma lista de pessoas que ficarão de fora da Salvação na Nova Jerusalém:
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras e todo o que
ama e pratica a mentira. Novamente, Jesus usa a figura dos cachorros para referir-se
àquele tipo de pessoas.
NEM CÃO, NEM PORCO, MAS OVELHA. Uma das principais características da
ovelha é que ela precisa de um pastor. O porco despreza. O cão se ofende. A ovelha
se alegra pela bênção de entrar no aprisco pela porta. Aliás, em Mt 7.13, Jesus disse
que é preciso entrar pela “porta estreita”. O aprisco é o lugar de descanso e segurança
para as ovelhas. Em João 10.2-4, Jesus explica a rotina das ovelhas que são guiadas
pelo pastor.
Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e
as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva
para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas,
e estas o seguem porque conhecem a sua voz. (Jo 10.2-4)
UMA PÉROLA DE GRANDE VALOR. O Senhor Jesus Cristo quer ser seu pastor
também. Ele quer conduzir sua vida, abençoar você e sua casa. Quer proteger e livrar
você da morte e do inferno. Para tanto, é preciso que você entregue sua vida a Ele.
Qual é sua resposta? Se você disser que prefere viver no pecado e no mundo, então
você não é ovelha. Se você ficar ofendido e com raiva deste Chamado, então você
não é ovelha. Mas se você aceitar este convite e se entregar de todo coração a Ele, é
sinal de que você é uma ovelha que estava desgarrada e foi encontrada.
CONCLUSÃO: Dê oportunidade para as pessoas se entregarem a Jesus como
Senhor, Salvador e Pastor. Ore com elas e comece a consolidação.

