A direita e a esquerda
Em Rm.8:34; At.7:55 e Mc.16:19 lemos que Jesus está à direita, ou seja, à destra do Pai. Se
Jesus está à direita, perguntaríamos quem está à esquerda?
A esquerda é a parte oposta à direita. Na carta geográfica o Oriente corresponde à parte
direita enquanto que o Ocidente corresponde à parte esquerda.
É interessante observar que Zacarias, pai de João Batista profetizou em Lc.1:76 que “o
Oriente do alto nos visitou”, por ocasião do nascimento do seu filho, o qual haveria de ser o
precursor do Messias.
Com relação a Jesus, lemos em Mt.25:34 que a sua direita é lugar de benção enquanto que
a sua esquerda é local de condenação (Mt.25:41). As ovelhas, representando os bons
cristãos, ficam à sua direita enquanto que os bodes, representando os maus cristãos, ficam à
sua esquerda (Mt.25:33).
É interessante observar que tanto as ovelhas como os bodes, embora em posições opostas,
estavam ambos ao lado de Jesus.
A direita é lugar definitivo, como podemos verificar em Jo.6:37 e Ef.2:6, porem a esquerda é
lugar temporário. Por isso Jesus diz àqueles infiéis: “Apartai-vos de mim, malditos, para o
fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos” (Mt.25:41).
O fato de Jesus ter dito “apartai-vos” pressupõe que aqueles tais estavam anteriormente na
sua companhia.
Em Hb.3:12 temos a exortação: “Vede, irmãos que nunca haja em vós um coração mau e
infiel, para se apartar do Deus vivo”, Esse texto deixa claro que antes de alguem ser
apartado por Jesus, já se fez apartar voluntariamente a si próprio por causa de sua
infidelidade.
Na crucificação de Jesus colocaram um malfeitor à direita de Jesus e outro à sua esquerda
(Lc.23:33). Sob o aspecto que todos nós temos por natureza uma inclinação maligna, toda a
humanidade poderia ser enquadrada na condição de “malfeitores”.
A prova de que já nascemos com uma tendência para o mal é que ninguém precisa ensinar
uma criança a mentir, a desobedecer ou a ocultar alguma travessura. Ela aprende
naturalmente porque tem uma natureza inclinada para o mal, que precisa ser mortificada no
batismo consciente.
Um daqueles malfeitores, porem acabou arrependendo-se de seus pecados, havendo
compreendido o propósito de Jesus, confessando o senhorio de Jesus Cristo.
Logo a seguir, Jesus declarou que aquele homem haveria de herdar o Paraíso (Lc.23:43).
Portanto, simbolicamente aqueles dois malfeitores representam a condição da toda a
humanidade, havendo um grande grupo formado pela maioria, que optou por andar pelo
caminho espaçoso que conduz à perdição e um outro grupo pequeno, formado por aqueles
que optaram por andar no caminho estreito e apertado, que porem conduz à vida eterna
(Mt.7:14).
Os dois malfeitores estavam ao lado de Jesus mas somente um deles foi salvo.
Da mesma forma, há dois tipos de cristãos na Igreja. O trigo representa os bons cristãos
enquanto que o joio representa os maus.
Temporariamente o trigo convive junto com o joio. Segundo o que Jesus declarou na
parábola de Mt.13:29, o joio não é muitas vezes arrancado antes, para não prejudicar o
crescimento do trigo.
De qualquer forma, na consumação final o joio que não foi arrancado antes será
definitivamente separado e lançado na fornalha de fogo (Mt.13:30, 41 e 42) enquanto que o
trigo será separado e ajuntado no celeiro de Deus (Mt.13:35 e 43).
Portanto, não é suficiente estar ao lado de Jesus, mas principalmente estar no lado certo.
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