


PARÁBOLA DA 
ESCOLHA 

CONSCIENCIAL
Parábola dos Pequeninos 

Mateus 25:34-46



REFLEXÕES INICIAIS

•Como tem sido para você lidar com 
suas escolhas?

•Você gostaria de mudar escolhas 
feitas no passado? 

•Você sente leveza e suavidade em 
seus processos de escolha?



PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL

Estudemos a Parábola da 
Escolha Consciencial (dos 
Pequeninos) anotada por 

Mateus no capítulo 25

Versículos 34 a 46



“Então, dirá o Rei aos que 
estiverem à sua direita: Vinde 
benditos de meu Pai, possuis por 
herança o Reino que vos está 
preparado desde a fundação do 
mundo;

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“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; adoeci, e visitastes-
me; estive na prisão, e fostes ver-
me.

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“Então, os justos lhe responderão, 
dizendo: Senhor, quando te vimos 
com fome e te demos de comer? Ou 
com sede e te demos de beber? E, 
quando te vimos estrangeiro e te 
hospedamos? Ou nu e te vestimos? 
E, quando te vimos enfermo ou na 
prisão e fomos ver-te?

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“E, respondendo o Rei, lhes 
dirá: Em verdade vos digo 
que, quando o fizestes a um 
destes meus pequeninos 
irmãos, a mim o fizestes.

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“Então, dirá também aos que estiverem à 
sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, 
para o fogo eterno, preparado para o diabo 
e seus anjos; porque tive fome, e não me 
destes de comer; tive sede, e não me destes 
de beber; sendo estrangeiro, não me 
recolhestes; estando nu, não me vestistes; e 
estando enfermo e na prisão, não me 
visitastes.

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“Então, eles também lhe 
responderão, dizendo: Senhor, 
quando te vimos com fome, ou 
com sede, ou estrangeiro, ou nu, 
ou enfermo, ou na prisão e não 
te servimos?
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“Então, lhes responderá, 
dizendo: Em verdade vos digo 
que, quando a um destes 
pequeninos o não fizestes, 
não o fizestes a mim.

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



“E irão estes para o 
tormento eterno, mas 
os justos, para a vida 
eterna.”

PARÁBOLA DA ESCOLHA CONSCIENCIAL



CONVITE À REFLEXÃO

Reflitamos sobre os símbolos 
profundos da parábola, 
abordando-os sob uma 

visão psicológica consciencial.
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CONVITE À REFLEXÃO

Questão 621 de O Livro dos Espíritos

Onde está escrita a lei de Deus?

“Na consciência.”
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“Então, dirá também aos que estiverem à 
sua esquerda: Apartai-vos de mim, 
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MINHA VIDA NÃO É MINHA

“Minha vida não é minha;
É do céu que me abençoa;
É da luz que me ilumina;
Minha vida não é minha;
Vem da força do amor;

Que se entrega aos Teus braços;
Meu bondoso Salvador,

Seguirei Teus brandos passos.




