


A vida é mais 

do que 

aquilo que se 

vê. 



Enquanto nós vamos vivendo de 

maneira distraída com as coisas 

aparentes da vida, algo misterioso está 

acontecendo no interior da existência.  

Passamos todos os dias nos mesmos 

lugares e não notamos uma série  

de coisas. 



As Parábolas de Jesus são narrativas breves, 
dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas 
pregações e sermões de Jesus com a finalidade de 

transmitir ensinamentos. 
 

Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser: 
Narração alegórica na qual o conjunto de 

elementos lembra outra realidade  
de ordem superior. 

Uma espécie de alegoria apresentada sob forma de 
uma narração, relatando fatos naturais ou 

acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo 
de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bolas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensinamento


Um aspecto importante 
da educação que Jesus 
dava ao povo era o seu 

jeito de ensinar por meio 
de Parábolas. 

Parábola é comparação. 
Jesus compara as coisas 

de Deus, que não são tão 
evidentes, com as coisas 

da vida que o povo 
conhece e experimenta 

na sua luta pela 
sobrevivência.  

Parábola é 

comparação 



O agricultor que escuta a parábola da semente, diz: - 
"Semente no terreno, eu sei o que é! Mas Jesus diz 
que isso tem a ver com o reino de Deus. O que será 
que Ele quis dizer  
com isto?"  
E ai você pode  
imaginar as longas  
conversas do povo  
em torno das  
parábolas que  
Jesus contava. 



Em algumas parábolas há coisas da vida que não 
costumam acontecer na vida.  

 
Por exemplo,  
- onde se viu um pastor de cem ovelhas abandonar as 
noventa e nove delas para encontrar aquela única que 
se perdeu? (Lc 15, 4).  
- Onde se viu um pai acolher com festa o filho devasso 
sem nenhuma palavra de crítica ? (Lc 15, 20-24).  
- Onde se viu um samaritano ser melhor que o levita e o 
sacerdote? (Lc 10, 29-37). Jesus provoca!  



A parábola muda os  
olhos, faz da pessoa  
uma observadora da  
realidade. Certa vez,  
um bispo perguntou  
na comunidade: "Jesus  
falou que devemos ser  
como sal.  
Para que serve o sal?  
Discutiram, e no fim,  
encontraram mais de dez finalidades para o sal!  
Ai foram aplicar tudo isto à própria comunidade e  
descobriram que ser sal é  exigente, mas, é possível!  
A parábola funcionou e ajudou-os a dar um passo.  



Jesus tinha uma capacidade muito grande de comparar as 
coisas de Deus com as coisas mais simples da vida. Isto supõe 
duas coisas que marcam a pedagogia de Jesus:  
- está bem por dentro das coisas da vida do povo, e  
- estar bem por dentro das coisas de Deus, do reino de Deus. 



A parábola é uma forma participativa de ensinar, de 
educar. Não dá tudo trocado em miúdo.  

 

Não faz saber, mas, faz descobrir.  
 

Ela leva a pessoa a refletir sobre a sua própria 
experiência de vida e compará-la com Deus. Faz com que 
esta experiência  leve a descobrir que Deus está presente 

no cotidiano, no dia a dia.  
 

Esta era a novidade da Boa Nova trazida por Jesus, 
diferente da pregação dos doutores, que ensinavam que 
Deus só se manifestava na observância da lei. Jesus diz: 
"O Reino está presente no meio de vocês!" (Lc 17, 21). 



Um aspecto 
importante do 

ensinamento de Jesus 
era o seu jeito bem 

popular de ensinar por 
meio de parábolas. Os 

quatro evangelhos 
conservaram muitas 
parábolas. Dezenas!  

Algumas, bem grandes, outras, bem pequenas, às vezes, de uma 
ou duas palavras. Geralmente, quando terminava de contar uma 
parábola, Jesus não explicava, mas costumava dizer: “Quem tem 
ouvidos para ouvir, ouça!” (Mt 11,15; 13,9.43; Mc 4,9.23; 7,16; Lc 

8,8; 14,35) Ou seja: “É isso aí! Vocês ouviram. Agora, tratem de 
entender! Reflitam e verão as coisas belas do Reino”.  



O pessoal gostava desse jeito de ensinar, porque Jesus acreditava na capacidade 
do povo de descobrir o sentido das parábolas. De vez em quando, sozinho ou 
em casa, ele explicava as parábolas para os discípulos, refletindo com eles o 

significado profundo delas. (Mc 4,10; 7,17-18).  
 



Realmente, o ensino de Jesus era diferente do ensino dos 

escribas. Era uma Boa Nova para os pobres, porque Jesus 

revelava um novo rosto de Deus, no qual o povo se  

reconhecia e com o qual se alegrava.  

 

“Eu te louvo, Pai,  

Senhor do céu e  

da terra, porque  

escondeste estas  

coisas aos sábios  

e entendidos, e as  

revelaste aos  

pequeninos.  

Sim, Pai, assim  

foi do teu agrado!“  

(Lc 10,21).  

 

 



No Evangelho de Lucas, logo depois deste louvor de 

agradecimento ao Pai (Lc 10,21-24), que mostra o contraste 

entre entendidos e pequeninos, segue a parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10,25-37).  

Por quê? 

Já pensaram os escribas e fariseus serem socorridos por um 

samaritano, inimigo e 

impuro? 

 

Jesus os atinge numa  

lei que eles tinham  

como muito importante,  

sem considerar a  

Pessoa Humana. 

 



Resumindo: - 
 

uma parábola apresenta as seguintes características:  

 

a) Fala do cotidiano das pessoas. 

b) Retrata a realidade tal e qual.  

c) Emerge da realidade, mas não a reproduz, transforma 

 essa realidade 

d) Fala de si mesmo e por si mesmo. (Jesus) 

e) Provoca e interpela.(Jesus)  

 f)  Convoca para pensar.   

g) Tem um quê de imprevisto e, às vezes, de escandaloso. 

 
 

 



Iremos ver aqui, todas as parábolas dos 

Evangelhos e aprofundar o sentido de 

cada uma e por que Jesus conta estas 

parábolas. 
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