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Nos nossos quatro Evangelhos  encontramos  
 44  Parábolas.  

Você sabe o que 
é uma  Parábola? 

Saberia contar uma que Jesus 

narrou?  Inteirinha? 

Vamos conversar um pouco... 



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

 “...conteúdo alegórico”, quer dizer que Jesus usava 

símbolos, utilizava uma imagem ou uma história para ilustrar 
uma verdade a fim de que o povo entendesse melhor a 
mensagem. Era mais fácil falar de “fermento na massa” do 
que explicar que nós  devemos estar no meio do povo para 
pregar a Palavra, dar testemunhos... Os símbolos sempre 
ajudam as pessoas a entenderem melhor o que está sendo 
colocado. 

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


Vamos recordar algumas Parábolas de Jesus. 

 

 A Palavra de Deus  sempre nos sugere o seguinte:- 

•leitura do texto com atenção, 
•a verificação  do cenário em que acontece a passagem 
e os  atores presentes na cena, 
•sugere uma parada para retomada das cenas na nossa 
mente e coração. 
•uma oração. O que o fato me diz para eu conversar 
com Deus? 
•contemplar a Beleza de nosso Deus, as maravilhas de  
Seu coração. 
•um agradecimento profundo por tantas coisas 
magníficas com que esse Deus nos presenteia. 
•...e deixar a alma transbordar !!! 



A  Moeda  
Perdida 

Lc 15, 8-10 

http://www.4shared.com/file/126218775/6d13528d/Molduras_tons_pasteis_jacksonangelo__2_.html


Dracma Perdida 



O que esta 
Parábola nos 

ensina ? 



Uma  mulher  procurou muito, varreu a casa, remexeu tudo  
e de repente achou. Chamou as amigas e vizinhas e mostrou 
sua alegria por ter encontrado a única moeda que tinha. 
 

        
 
 Jesus estava falando, antes, 

do Reino de Deus. Então ele 
compara o seu Reino à 
moeda que foi perdida.  A 
mensagem é que devemos  
fazer  de  tudo  para 
encontrar  o  tesouro  do  
Reino  de Deus, isto é,  O  

PROJETO  DE JESUS que 
revela  o REINO  DE  DEUS.  

O que  nos ensina esta estória? 



Em outras palavras, devemos procurar o 
BEM, o MELHOR, o BOM. Ainda em 

outras palavras: o AMOR. 



Mt18,10-14 

http://perolascraps.centerblog.net/rub-MOLDURAS-E-MASCARAS-P-FOTOS.html


Qual a lição desta 
Parábola para 

nós? 



Mt 18,12-14   ou    Lc 15,3-7 

Você sabe como um pastor de ovelhas cuida delas?  
Um pastor de ovelhas tem muito trabalho com elas porque elas 
precisam de muitos cuidados: se ela estiver ferida, tem que 
cuidar; se estiver doente, tem que dar remédios; se estiver com 
fome, tem que a conduzir a pastos verdejantes; se estiver fraca, 
tem que carregá-la; se lobos ou animais ferozes a atacam, 
defendê-la. Como vimos, um pastor de  
ovelhas leva toda a  
sua vida cuidando 
das suas ovelhas.  

http://4.bp.blogspot.com/_ycL-qBAmeU8/TSzGlzodFUI/AAAAAAAAAE8/v6yN1X_tiYg/s1600/Ovelha+perdida+2.jpg


Mensagem da Parábola: 

      Sabe por que o Pastor sai buscando a ovelha perdida? 

                       
E ama tanto que deixa as 99 e vai procurá-la. 

JESUS  quer nos mostrar que Deus 
é assim conosco. Ele é assim com 
seu povo, com suas criaturas.  Se 
uma mãe faria isso por seu filho, 
imaginemos o que Deus faz por 
nós.  
Ele já fez, enviando seu FILHO 
que morreu por nós, e continua 
fazendo, só que nós, na maioria 
das vezes, nem percebemos. Não 
sentimos esse grande amor de 
Deus na nossa vida.  
    Precisamos ficar atentos. 



Mt  13,24-30  





 

Jesus entendia de 
agricultura. De fato, se 
arrancar o joio logo de 
pequenino, corre-se o 
risco de arrancar 
também o trigo. Logo, 
vamos deixá-los crescer 
e depois que ficarem 
ambos visíveis, pode-se 
separar com facilidade. 



O que Jesus quis nos ensinar? 
No Reino do Pai vamos 
encontrar bons e maus. 

Não somos nós que 
vamos julgar  nem 

separar esses 
elementos, mas Deus. 

E, se Deus tem 
paciência e espera 
ambos crescerem 

juntos, por que nós 
não aprendemos a 

conviver com o 
diferente? 



O que dificulta tanto a nossa 

convivencia? 

Por que gostamos mais de uns do 
que de outros? 

Por que julgamos as pessoas e 

passamos o que é ruim pra frente? 

Será tão difícil ver o 
bem nos outros? 



Mc 4,21 
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A libertação iniciada por 
Jesus não pode ser abafada 

ou ficar escondida, mas para 
se tornar conhecida e 

contagiar a todos. 
 

Por que Jesus conta uma estória de tão simples compreensão? 
 

Para ficar claro aos discípulos que eles devem anunciar, revelar ao 
mundo o que reservadamente 
receberam de Jesus.  
Assim é para todos nós cristãos. 
 
 

  A Palavra de Deus é luz, 
portanto não pode ficar     

escondida. 



Mais ainda, se Deus nos 
deu talentos preciosos, 
por que escondê-los 
debaixo da cama?  
Ao contrário devemos ser 
testemunhas do amor e 
misericórdia do Pai.  
Anunciar a Palavra 
também pelo exemplo.  

Nós 
somos  
Luz ! 



 
 

Nós somos comparados a 
candeeiros, aqueles que devem 

levar e transmitir luz.  
 

Somos convidados a dar 
testemunho da PALAVRA e levá-
la as todos os lugares e ambientes. 
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A resposta é simples: devemos saber acolher este 
dom mediante a escuta da Palavra que  

leva a realizar em nós o plano de amor de Deus. A 
escuta da palavra leva à conversão  

e nos faz seus seguidores. 
A nossa realidade de filhos de Deus nos faz filhos 

da luz, para iluminar o mundo.  
A vida cristã deveria ser sempre o testemunho 

vivo e coerente da mensagem de Jesus.  

A pergunta, porém, é assim:- 

    - como nos tornar candeeiros?  Como ser luz ? 
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O que esta 
Parábola nos 

ensina? 



Uma pequenina semente e um grande resultado. 
  

 
A força energética da 

semente de mostarda é 
enorme. Assim devemos 

ser na  e na 
 a Jesus.  

Apesar de nos sentirmos 
pequenas criaturas 

devemos ser grandes 
por dentro na 

espiritualidade, na 
doação aos irmãos, na 
alegria de viver, na 

busca do conhecimento 
de Jesus, do amor a Ele 

e ao próximo. 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=26&u=15798322


Sem dúvida, quem semeou “o grão de mostarda” foi o 
Filho de Deus. Ele semeou a sua própria Palavra. Deixou 
para nós o Projeto do AMOR. 
 
  

E assim como a 
semente vai se 
transformando 

aos poucos 
numa grande 

árvore, assim  é 
a Palavra dentro 
de nós. Quanto 

mais nos 
aproximamos 
de Jesus, mais 
cresceremos. 





  Textos:- Da Bíblia 

          do CEBI 
          do CESEEP 
          da INTERNET 
          de apontamentos 

 
  Imagens:- Internet 
 
  Formatação:- Ir.M.Eunice Wolff 
  


