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“34  Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas nada 
lhes dizia; 35  para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei 
em parábolas a minha boca; publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo . 36  
Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus 
discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo.” (Mateus 13:34-36 RA) 
 
“10  Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a 
respeito das parábolas. 11  Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o 
mistério do reino de Deus; mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, 12  
para que, vendo, vejam e não percebam; e, ouvindo, ouçam e não entendam; para que 
não venham a converter-se, e haja perdão para eles. 13  Então, lhes perguntou: Não 
entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas?” (Marcos 4:10-
13 RA) 
 
Agora, vamos estudar as 4 parábolas deste sequencia que Jesus proferiu para seus discípulos 

e/ou, talvez, mais alguns poucos interessados. 

 

“44 ¶ O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo 
homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que 
tem e compra aquele campo. 
 
45  O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas; 
46  e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. 
 
47  O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe 
peixes de toda espécie. 48  E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a 
praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. 49  Assim 
será na consumação do século: sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, 
50  e os lançarão na fornalha acesa; ali haverá choro e ranger de dentes.” (Mateus 
13:44-50 RA) 
 
“51  Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: Sim! 52  Então, lhes disse: Por 
isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira 
do seu depósito coisas novas e coisas velhas.” (Mateus 13:51-52 RA) 
 

 

Devemos nos lembrar que Jesus estava tratando com o ASSUNTO DO REINO em uma época entre 

os dois adventos, a primeira vinda, que estava sendo vivida e a segunda, quando virá para reinar 

sobre a terra. 

 

A perspectiva série de quatro parábolas, agora, muda: 

 

Na primeira série de 4 parábolas Jesus falou para HOMENS DE VISÃO, aqueles que veem eventos 

quando ocorrem, que estavam interessados em verificar o sucesso ou fracasso do REINO que 

Jesus anunciava. 
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“ Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.” (Mateus 3:2 RA) 
 
 “ Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está 
próximo o reino dos céus.” (Mateus 4:17 RA) 
 
 “ e, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus.” (Mateus 10:7 
RA) 
 
Era para homens que NÃO ESTAVAM no REINO, mas, olhando de fora, eram espectadores 

interessados. 

 

As mensagens destacando as diferentes qualidades de colheita, a imitação do inimigo, o 

desenvolvimento degenerado do princípio de REINO convertido em PODER, a corrupção da 

influencia da IGREJA ao usar métodos contrários aos princípios do REINO. 

 

Agora, Ele vai falar aos HOMENS DE FÉ, os que não se baseiam nas coisas que se vêem, mas 

também nas que se não vêem. 

 

“ Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não 
vêem.” (Hebreus 11:1 RA) 
 
 “ De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que 
se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o 
buscam.” (Hebreus 11:6 RA) 
 
Antes de entrarmos na interpretação desta parábola, vamos tomar conhecimento de algumas 

outras interpretações, que são consideradas, não corretas: 

 

1- A primeira afirma que o TESOURO é CRISTO e o CAMPO é o EVANGELHO. 

 

- Perguntando ao texto: Cristo está escondido no Evangelho? 

- O Evangelho não destaca a glória de Cristo, do princípio ao fim? 

- Quando um pecador encontra a Cristo, é para escondê-lo? 

- Quando a lâmpada é acesa, devemos pô-la sob o leito ou sobre o velador? 

- É necessário àquele que recebe o Evangelho se desfazer de tudo o que tem? 

- Pode alguém COMPRAR o Evangelho? Não nos é dado de GRAÇA? 

 

2- A segunda afirma que a SALVAÇÃO é o TESOURO e a BÍBLIA é o CAMPO. 

 

- Perguntando ao texto: A SALVAÇÃO está escondida na BÍBLIA? 

- Quando a SALVAÇÃO é encontrada  deve ser escondida, novamente, por quem a      

encontra? Ao contrário, não deveriam compartilhar dela com outros de forma que possam 

encontra-la também? 

- Se a BÍBLIA é o CAMPO, é preciso comprar a BÍBLIA? 
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3- A terceira afirma que o TESOURO é a IGREJA DE CRISTO é o CAMPO é o MUNDO. 

 

- Observando no texto, o TESOURO é escondido por quem o encontra.  

Como ajustar a este versículo: 

“14  Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um 
monte; 15  nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no 
velador, e alumia a todos os que se encontram na casa.” (Mateus 5:14-15 RA) 
 

-Novamente, veremos que quem encontra o TESOURO, compra o CAMPO (MUNDO), 

mas, não é o crente ensinado a renunciar ao MUNDO? 

 

Considerando o que já aprendemos de Jesus... 

 

O CAMPO É O MUNDO 

 

...vamos “resolver” algumas questões, preliminarmente: 

 

a- Se o CAMPO é o MUNDO, e nestas parábolas É, como pode ser correto ao cristão 

COMPRAR O MUNDO se ele é ensinado a renunciá-lo? 

 

b- Como pode estar certo esconder o TESOURO se na parábola dos talentos um dos 

servos é castigado por fazê-lo? 

 

“24  Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo 
que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não 
espalhaste, 25  receoso, escondi na terra o teu talento; aqui tens o que é 
teu. 26  Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias 
que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27  Cumpria, 
portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, 
receberia com juros o que é meu. 28  Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao 
que tem dez. 29  Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em 
abundância; mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30  E o 
servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de 
dentes.” (Mateus 25:24-30 RA) 

 
Assim, como já vimos que o HOMEM nas parábolas anteriores é JESUS, aqui, também, vamos 

adotar que seja Jesus, o ÚNICO que pode preencher todas as características necessárias. 

 

Vou adotar que o TESOURO seja o REINO. 

 

Isto se ajusta ao que está escrito na “abertura” da parábola: 

 

O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo... 
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Ainda, o TESOURO é uma das coisas que expressa a glória de um REINO 

 

“ Azmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei; sobre o que este possuía 
nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jônatas, filho de Uzias.” (1 
Crônicas 27:25 RA) 
 
“ Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, 
o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos 
seus tesouros; nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, 
que Ezequias não lhes mostrasse.” (Isaías 39:2 RA) 
 
 “ Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias; provi-
me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens: mulheres e mulheres.” 
(Eclesiastes 2:8 RA) 
 
“ O SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu 
tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos; emprestarás a muitas gentes, porém 
tu não tomarás emprestado.” (Deuteronômio 28:12 RA) 
 
“18 De Zebulom disse: Alegra-te, Zebulom, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, 
nas tuas tendas. 19  Os dois chamarão os povos ao monte; ali apresentarão ofertas 
legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da 
areia.” (Deuteronômio 33:18-19 RA) 
 
 “ dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu 
sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.” (Isaías 45:3 RA) 
 
A conexão entre o TESOURO e o REINO de Deus foi vista nos reinados de Davi, Salomão, 

Ezequias 

 

Este TESOURO está descrito como tendo sido ESCONDIDO. 

 

Israel tinha promessas de glória e domínio, em um tempo no qual os judeus teriam preeminência  

sobre todas as nações. 

Embora tivessem tido algum destaque nos tempos de Davi e Salomão, quando Jesus veio, tudo 

isto já havia desaparecido; A linhagem de Davi fora cortada há algum tempo e os judeus não 

eram uma nação independente, sendo um edomita o seu governador. 

Haviam empobrecido e estavam sob jugo dos romanos. 

Enquanto a Palavra de Deus assegura que o REINO é deles, e a nação acreditava e esperava que 

este TESOURO se concretizasse, nada havia que apontasse para esta ocorrência em breve. 

 

Mas, se o TESOURO foi escondido, QUEM escondeu e QUANDO? 

 

Como o TESOURO pertence a Deus, Ele o escondeu. 
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Somente o proprietário real pode dispor dele como quiser. 

 

É a glória de Deus, fazê-lo: 

 

“ A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las.” 
(Provérbios 25:2 RA) 
 
E quando Deus esconde, Ele cava fundo!!! 

 

“ Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! 
Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos!” 
(Romanos 11:33 RA) 
 
E Ele escondeu muita riqueza, a ponto de “arregalar” o olho de quem a vê quando revelada! 

 

“ para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade 
para conosco, em Cristo Jesus.” (Efésios 2:7 RA) 
 
QUANDO foi escondido? 
 
O tempo em que este TESOURO foi escondido por Deus, foi na FUNDAÇÃO DO MUNDO. 
 
“ então, dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai! Entrai 
na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.” (Mateus 
25:34 RA) 
 
Conforme lemos, este TESOURO está escondido no CAMPO. 
 
O lugar em que o REINO do Messias deverá ser estabelecido é o MUNDO: 
 
“ Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal; sim, 
fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá; então, virá o 
SENHOR, meu Deus, e todos os santos, com ele.” (Zacarias 14:5 RA) 
 
 “ O SENHOR será Rei sobre toda a terra; naquele dia, um só será o SENHOR, e um só 
será o seu nome.” (Zacarias 14:9 RA) 
 
“29  Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua 
claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. 30  
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; todos os povos da terra se 
lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e 
muita glória. 31  E ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais 
reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos 
céus.” (Mateus 24:29-31 RA) 
 
Podemos andar todo dia na superfície do CAMPO e não perceber o TESOURO escondido. 
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Este TESOURO escondido é para exercitar a fé dos filhos da promessa  e dos filhos do REINO, 
assim por esta razão foi proclamada aos que estavam DENTRO da casa. 
 
...CERTO HOMEM ACHOU... 
 
Se O tesouro É O REINO, SÓ UM HOMEM pode encontra-lo. Não é tarefa para ANJOS ou 
qualquer outra classe de indivíduos. 
 
“5 ¶ Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos 
falando; 6  antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o 
homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? 7  Fizeste-o, por um 
pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as 
obras das tuas mãos. 8  Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde 
que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, 
ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas;” (Hebreus 2:5-8 RA) 
 
Embora aos anjos foi concedido um ministério de revelação da Lei a homens, e muitos dos 
governos humanos são ministrados por eles (veja Daniel e Apocalipse), ainda outros são 
ministrados por anjos maus (ef 6.12), o GOVERNO do REINO sera realizado por HOMEM. 
 
Confirmando, o que encontrou o TESOURO é JESUS, o FILHO DO HOMEM. 
 
Comparemos com as parábolas anteriores? 
 
Quem é o SEMEADOR – O FILHO DO HOMEM 
 
Quem espalhou a boa semente de trigo no campo – O FILHO DO HOMEM 
 
Quem plantou a semente de mostarda – O FILHO DO HOMEM 
 
Vamos nos lembrar: A Bíblia fala de DOIS homens: 
 
“ O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo homem é do céu.” (1 
Coríntios 15:47 RA) 
 
Qualquer tesouro que Adão houvesse recebido para dominar e governar, ele perdeu. 
 
Assim, só pode ser o segundo homem o que encontrou o TESOURO. 
 
Diante Dele foram abertos outros TESOUROS: 
 
“ Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; 
e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra.” 
(Mateus 2:11 RA) 
 
 “ Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do 
mundo e a glória deles” (Mateus 4:8 RA) 
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Este homem sabia que estes TESOUROS não representavam o TESOURO ESCONDIDO pelo PAI. 
 
Muitos procuraram por ele, mas, só Ele o encontrou. 
 
“12 ¶ Eu, o Pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. 13  Apliquei o coração a 
esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu; 
este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir.” 
(Eclesiastes 1:12-13 RA) 
 
 “16  Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra—pois 
nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos—, 17  então, contemplei toda 
a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do 
sol; por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá; e, ainda que 
diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar.” (Eclesiastes 8:16-17 
RA) 
 
 “ O que está longe e mui profundo, quem o achará?” (Eclesiastes 7:24 RA) 
 
JESUS sabia que cada um destes não era o TESOURO escondido pelo Pai. 
 
A razão pela qual JESUS encontrou e Salomão não encontrou e que, Salomão era um PECADOR e 
JESUS é o JUSTO; veja: 
 
“ O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.” (Provérbios 
21:21 RA) 
 
“5  Eis que vêm dias, diz o SENHOR, em que levantarei a Davi um Renovo justo; e, rei 
que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. 6  Nos seus 
dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro; será este o seu nome, com que será 
chamado: SENHOR, Justiça Nossa.” (Jeremias 23:5-6 RA) 
 
“ O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos.” (João 3:35 RA) 
 
“ Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as 
coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as 
coisas a ele sujeitas;” (Hebreus 2:8 RA) 
 
Finalmente, entre as muitas preciosidades que constituem um TESOURO, Ele encontrou a nossa 
REDENÇÃO. 
 
“ não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou 
no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.” (Hebreus 
9:12 RA) 
 
Em seguida, lemos: ...ESCONDEU. 
 
Este verbo está no tempo passado, não no presente. 
A ocultação foi no passado e todos os demais atos, no presente e/ou no futuro. 
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João Batista, e depois Jesus,  proclamavam: 
 
“ Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.” (Mateus 3:2 RA) 
 
“ Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo 
o reino dos céus.” (Mateus 4:17 RA) 
 
Mas Israel se recusou a se arrepender (mudar a mente) e e crer. 
Não ouviam a Jesus e, incredulamente perguntavam: 
 
“ Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: 
Não vem o reino de Deus com visível aparência.” (Lucas 17:20 RA) 
 
“ Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal; mas nenhum sinal 
lhe será dado, senão o do profeta Jonas.” (Mateus 12:39 RA) 
 
 “ Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes 
mostrasse um sinal vindo do céu.” (Mateus 16:1 RA) 
 
 “ Uma geração má e adúltera pede um sinal; e nenhum sinal lhe será dado, senão o de 
Jonas. E, deixando-os, retirou-se.” (Mateus 16:4 RA) 
 
Por esta razão, o TESOURO foi ESCONDIDO. 
 
O Pai havia escondido o TESOURO antes e agora, também o Filho o escondeu. 
 
Ao invés de começar uma era de glória e brilho em Jerusalém, superioridade sobre todos os 
inimigos, a era é de ocultação, tristeza, humilhação e ser pisado e desprezado. 
 
Veja a tristeza de Jesus ao constatar esta situação: 
 
“ Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados! 
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos 
debaixo das asas, e vós não o quisestes!” (Mateus 23:37 RA) 
 
A glória do Messias coexiste com a glória de Jerusalém e enquanto Jerusalém persistir em 
incredulidade, não poderá ser a metrópole do REINO. 
Ela ainda será pisada pelos gentios, será a habitação do FALSO MESSIAS 
 
Antes do dia de glória de Jerusalém, a paz será tirada da terra; 
 
“ E saiu outro cavalo, vermelho; e ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra 
para que os homens se matassem uns aos outros; também lhe foi dada uma grande 
espada.” (Apocalipse 6:4 RA) 
 
O TESOURO começou a ser ESCONDIDO quando Jesus começou a ensinar por parábolas! 
 
TRANSBORDANTE DE ALEGRIA 
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Jesus enviou os 70 para realizarem curas e milagres e ao voltarem, todos se alegraram. 
 
“17 ¶ Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios 
demônios se nos submetem pelo teu nome! 18  Mas ele lhes disse: Eu via Satanás 
caindo do céu como um relâmpago.” (Lucas 10:17-18 RA) 
 
 “ Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, 
Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as 
revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.” (Lucas 10:21 
RA) 
 
“21  Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito 
te colocarei; entra no gozo do teu senhor. 22  E, aproximando-se também o que 
recebera dois talentos, disse: Senhor, dois talentos me confiaste; aqui tens outros dois 
que ganhei. 23  Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, 
sobre o muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.” (Mateus 25:21-23 RA) 
 
“ olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da 
alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e 
está assentado à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:2 RA) 
 
VAI 
 
A palavra é upagw hupago=volta 

 
Isto significa que Ele estava fora de algum local longe de casa. 
 
A mesma expressão em: 
 
“ Então, disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E, naquela mesma hora, 
o servo foi curado.” (Mateus 8:13 RA) 
 
 “ Então, lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir; o demônio já saiu de tua filha.” (Marcos 
7:29 RA) 
 
Isto significa que Ele estava fora de casa quando estava no CAMPO. 
 
Esconder o TESOURO era o sinal para iniciar a volta. 
 
Veja: 
 
“1 ¶ Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de 
passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os 
até ao fim. 2  Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, 
filho de Simão, que traísse a Jesus, 3  sabendo este que o Pai tudo confiara às suas 
mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus,” (João 13:1-3 RA) 
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“ Vim do Pai e entrei no mundo; todavia, deixo o mundo e vou para o Pai.” (João 16:28 
RA) 
 
VENDE TUDO O QUE TEM E COMPRA AQUELE CAMPO 
 
Jesus possuía tudo e entregou tudo. 
 
Por ser justo como homem, merecia as recompensas de Deus. 
Como filho de Abraão, tinha direito à terra de Canaã. 
Como filho de Davi, tinha direito ao trono. 
 
Desistiu de tudo em favor de outros. 
 
“5  Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 6  pois ele, 
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; 7  antes, 
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de 
homens; e, reconhecido em figura humana, 8  a si mesmo se humilhou, tornando-se 
obediente até à morte e morte de cruz.” (Filipenses 2:5-8 RA) 
 
REDENÇÃO – Conceito: Pagar pela liberdade de outro que não tinha como pagar e nem 
tinha o direito de pagar, mesmo tendo o valor. 
 
 
“ Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 
homem,” (1 Timóteo 2:5 RA) 
 
 “ Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu 
bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio 
sangue.” (Atos 20:28 RA) 
 
“ Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua 
possessão.” (Salmos 2:8 RA) 
 
ATENÇÃO: 
 
“ Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre 
vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, 
até ao ponto de renegarem o Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si 
mesmos repentina destruição.” (2 Pedro 2:1 RA) 
 
QUAL O MISTÉRIO? 
 

a- O mistério se inicia com a segunda ocultação do TESOURO: 
 
O encontro do TESOURO e a pessoa que o encontraria foram revelados antes aos profetas judeus. 
 
“1 ¶ Assim diz o SENHOR ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para 
abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir 
diante dele as portas, que não se fecharão. 2  Eu irei adiante de ti, endireitarei os  
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caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro; 
3  dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu 
sou o SENHOR, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.” (Isaías 45:1-3 RA) 
 
Muitos olhos estavam esperando para ver esta ocorrência, após a vinda do Messias. 
 
Mesmo João, falou sobre o REINO que estava para surgir: 
 
“ E também já está posto o machado à raiz das árvores; toda árvore, pois, que não 
produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.” (Lucas 3:9 RA) 
 
E quando estava na prisão, mandou perguntar a Jesus: 
 
“ És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro?” (Mateus 11:3 RA) 
 
Ao que Jesus respondeu: 
 
“4  E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e 
vendo: 5  os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos 
ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. 6  
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.” (Mateus 11:3-
6 RA) 
 
A razão para que o TESOURO encontrado fosse escondido era a INCREDULIDADE dos judeus. 
 
Eles esperavam que o Messias restabelecesse a JUSTIÇA na terra, queimando tudo que não fosse 
justo agora, mas, não que fosse cavar para encontrar o TESOURO? 
 
Vai permanecer escondido até que, o Messias volte, novamente. 
O Messias já veio, mas, não quiseram aceita-lo. Tinham outra “visão” dEle.  
Agora, é o tempo de proclamar o TESOURO escondido, não de desfrutar dele, de CRER, não de 
VÊ-LO. 
 
É tempo de proclamar a glória de QUEM encontrou o TESOURO. 
 
Para os judeus, está oculto, mas para os gentios, é tempo de misericórdia. 
 
“ Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem a minha alma se 
compraz; pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios.” 
(Isaías 42:1 RA) 
 
 “ Eu, o SENHOR, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei 
mediador da aliança com o povo e luz para os gentios;” (Isaías 42:6 RA) 
 
 “ Sim, diz ele: Pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e 
tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te dei como luz para os gentios, 
para seres a minha salvação até à extremidade da terra.” (Isaías 49:6 RA) 
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 “ Pergunto, pois: porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum! Mas, 
pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes.” (Romanos 
11:11 RA) 
 
 “ Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas, agora, 
alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles,” (Romanos 11:30 RA) 
 

b- A segunda parte do MISTÉRIO é a partida de QUEM encontrou o TESOURO 
 
Se Ele permanecesse no CAMPO, nós poderíamos, a qualquer momento, esperar que Ele 
trouxesse luz sobre o TESOURO. 
Mas, após encontrar o TESOURO, conhecer o CAMPO e o ponto exato onde está localizado, Ele 
deveria deixar o CAMPO e por um grande tempo. 
 
Após deixar o CAMPO, passou a ser um objeto de FÉ e não de VISTA. 
 
Sua ausência deu espaço para muitos pensamentos errados a respeito dEle. 
 
Apesar de sua longa ausência ser um mistério, os seus santos acreditam nEle e esperam a sua 
volta. 
 
Ele voltou à sua origem, mas, o objetivo é assegurar a posse deste TESOURO, levando o 
respectivo VALOR com Ele. 
 

c- A terceira parte do mistério é o empobrecimento do descobridor. 
 
Esperamos que quem encontra um tesouro mostre rapidamente sinais de riqueza, destcando a 
afluência correspondente. 
 
Com o agente da parábola ocorre o contrario: 
 
Chegou rico, mas, agora se desfez de tudo. 
 
Alguns de Seus discípulos puderam ver a glória na transfiguração. 
 
“24 ¶ Então, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se 
negue, tome a sua cruz e siga-me. 25  Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-
la-á; e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. 26  Pois que aproveitará o 
homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em 
troca da sua alma? 27  Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os 
seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. 28  Em verdade vos 
digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão 
pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.” (Mateus 16:24-28 RA) 
“1 ¶ Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os 
levou, em particular, a um alto monte. 2  E foi transfigurado diante deles; o seu rosto 
resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 3  E eis que 
lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. 4  Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, 
bom é estarmos aqui; se queres, farei aqui três tendas; uma será tua, outra para  
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Moisés, outra para Elias. 5  Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu; 
e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me 
comprazo; a ele ouvi.” (Mateus 17:1-5 RA) 
 
Os discípulos deveriam manter o segredo até a ressurreição de Jesus. 
 
“ E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o 
Filho do Homem ressuscite dentre os mortos.” (Mateus 17:9 RA) 
 
Eles podiam entender a glória do Messias, mas não a Sua humilhação. 
 
“43 ¶ E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se 
maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: 44  Fixai nos vossos 
ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos 
homens. 45  Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não 
compreendessem; e temiam interrogá-lo a este respeito.” (Lucas 9:43-45 RA) 
 
“31 ¶ Tomando consigo os doze, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai 
cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao 
Filho do Homem; 32  pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e 
cuspido; 33  e, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida; mas, ao terceiro dia, 
ressuscitará. 34  Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas; e o sentido 
destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia.” 
(Lucas 18:31-34 RA) 
 
 
 


