
    Parábolas do Reino: 
   

     O fermento na massa do pão, 
    O tesouro escondido na terra, 

     A pérola no mar 





“O Reino do Céu é como o 
fermento que uma mulher 
escondeu em três medidas 

de farinha, até que tudo 
ficou levedado”.  

(Lc 13,20-21) 



Será assim a força de Deus escondida na vida? 

Deus chega de modo delicado, sem ninguém perceber, 
mas com força poderosa que transforma tudo.  
Nesta parábola, Jesus coloca um exemplo exagerado.  

Três medidas de  
 farinha equivalem a  

40 quilos de pão.  
Nenhuma mulher  

na Galiléia iria fazer  
tanto pão. Lógico  

que as pessoas  
devem ter rido e  

Jesus também. 



Esta parábola pode ter sido um escândalo para muitos.  
O  fermento era considerado uma força do mal que 
corrompia tudo. Não se podia oferecer a Deus, nada 
fermentado. O pão ázimo, não fermentado, era o 
símbolo do puro e sagrado. 
 
Imaginemos o susto  
dos judeus quando  
Jesus comparou o  
fermento ao  
Reino de Deus!!! 

Pão fermentando 



Será que crer em Jesus vale a pena?  
Não será uma loucura? 
 

Jesus fala assim de propósito. Era para chocar, para 
acordar. Porém... 

de fato, as idéias de Jesus e de seu Projeto eram outras, 
muito diferentes das do judaísmo da sua época, cheio 

de regras inúteis. 
Jesus prega assim, não para alimentar sonhos, ou 
contar estórias para  o povo rir, nem para o povo 

suportar a dureza da vida, mas para despertar nele as 
alegrias que existem na vida e para perceberem o  

Reino de Deus com outros olhos. 





Um homem encontrou este tesouro. Volta a 
escondê-lo. Fica tão feliz, vai, vende tudo e 

compra o campo.  (Mt 13,44) 



O  camponês que acha o tesouro, não é proprietário do campo. 
De repente viu um baú cheio de riquezas. Já pensaram na 
surpresa e alegria?... Ele não pensa duas vezes. É a grande 
oportunidade de sua vida. Esconde novamente o baú, vai 

vender todos os seus bens para poder comprar aquele terreno. 
E assim faz. 

O povo ficava encantado com esse tipo de relato. 
 

A Galileia tinha sido  invadida por assírios, babilônicos, agora 
romanos e muita gente enterrava o que tinha para poder 

esconder dos invasores. Porém, muitos não encontravam mais 
os seus bens. Alguns morriam... E encontrar um tesouro não era 

algo tão ridículo. Era bem possível. 



A pérola de grande valor 



A mesma coisa com o mercador que acha a pérola de grande 
valor. Vai, vende tudo e compra a pérola. (Mt 13,45-46) 

Quem de nós não faria o mesmo? 
 
 



Aqui nesta parábola, o 

mercador não era pobre como 

o camponês que acha o 

tesouro. O mercador já é uma 

pessoa de uma classe melhor: 

era negociante. 

 

É bom percebermos isso,  

pois Jesus coloca o REINO  

de DEUS como sendo uma 

oportunidade para todas  

as pessoas. 

 

O que é importante aqui é o REINO, isto é, a 

sua proposta de uma nova vida, de um novo 

olhar para Deus e para a vida. 



O camponês que acha o tesouro e o mercador rico que acha a 
pérola, não perdem tempo. Correm para comprar o tesouro. 
Nenhum dos dois tinha visto valores tão altos. Não esperam 

nada. É a oportunidade batendo à porta. 

De acordo com Jesus, o Reino de Deus é uma 
oportunidade que ninguém deverá deixar passar.  
É preciso arriscar tudo. Todo o resto é secundário 

Como deixar passar a oportunidade? 
Mas, cuidado, precisamos conhecer o tesouro do 

Reino. Será verdade que o Reino é um tesouro, uma 
pérola, uma semente de mostarda que escapa aos 

nossos olhos? 
Porém, Deus nos toca e faz ver. Vai depender de nós. 



O Senhor, faz jorrar entre nós, uma fonte de vida, 

que nos enche de alegria, a nós 

que somos o seu povo santo. 

O Senhor está no nosso meio, 

não vacilaremos! 

 

A cada dia que passa, 

experimentamos a sua proteção. 

Bastaria uma palavra sua, 

para que tudo caísse por terra. 

 

Venham ver com seus próprios olhos, 

as obras do Senhor. 

Seus prodígios farão pasmar todas as pessoas. (Sl 45) 

Oremos: 



- Qual seu maior tesouro? 

 

- Deixaria tudo para conquistá-lo? 

 

- Seria capaz de deixar tudo para 

seguir Jesus, ou para ser voluntário 

em alguma obra  social? 




