
Parábolas 



Parábola de Mateus 
 13,51-52 



“Jesus disse:  - Todo escriba que se fez discípulo do Reino dos 
Céus é semelhante a um homem, proprietário, que tira do seu 
tesouro coisas novas e velhas.” 



Jesus está falando do Reino de Deus e se apresenta como o doutor  
da sabedoria do Reino. Não são os doutores da Lei Judaica que 

têm toda a verdade. Ele quer que os discípulos entendam que Ele 
é o Doutor do Reino de Deus. 

Quem tira coisas novas e velhas de um quarto, conhece 
perfeitamente o que há lá dentro. Há coisas velhas da Lei, da Torá, 
aproveitáveis, mas Ele traz coisas novas que mostram outros lados 

do Reino de Deus. 



A Mensagem central da Parábola 
é Jesus mostrando-se como a 
própria sabedoria do Reino. 



Parábola: 



“Quando um espírito imundo sai de um 
homem, passa por lugares áridos procurando 
descanso. Como não o encontra, diz: ‘Voltarei 
para a casa de onde saí’. Chegando, encontra 
a casa desocupada, varrida e em ordem. 
Então vai e traz consigo outros sete espíritos 
piores do que ele, e, entrando, passam a viver 
ali. E o estado final daquele homem torna-se 
pior do que o primeiro. Assim acontecerá a 
esta geração perversa”. Mt,12,43-45 



Algumas pessoas desenvolvem 
uma teologia de possessão e 
expulsão de demônios, e 
perdem de vista o que Jesus 
estava dizendo.  
 
Não é uma questão de servir um 
lado ou outro.  
A questão é a quem servir: 
- Jesus ou Satanás.  
Precisamos nos esforçar sempre 
para nos encher de Cristo, para 
conhecer Jesus melhor, para nos 
aproximar cada vez mais dele.  

Porque quem não estiver com Jesus, em pouco 
tempo, terá seu tempo, sua energia e sua vida 

tomados pelo mal e estará a serviço dele. 



 O alvo não é apenas 
tirar o mal, mas, nos 
encher com o bem.  



O que o mal quer de nós é roubar toda  
nossa oportunidade de ser salvos. 

O que o bem quer é a nossa felicidade e alegria  
por meio do encontro com Jesus Cristo. 



É por isso que Jesus disse que é preciso  
-“amar a Deus de todo nosso coração, de toda nossa alma e 

de todo nosso entendimento (Mt 22:36-37).” 
Não deixar nenhuma brecha, cantinho ou sombra para o 
inimigo atuar.  



Parábola:-  



“O Reino dos Céus 
se parece com o 

fermento que uma 
mulher toma e o 
mistura com três 

medidas de 
farinha, até que 

tudo fique 
fermentado.” 



O fermento penetra na massa e a 
modifica. Ela cresce e não se vê mais  

o fermento. 



Assim devem ser os discípulos 
de Jesus e nós também: 
• Penetrar no meio do 
 povo, da vida e 
 procurar transformá-la; 
• Levar a Palavra de Jesus 
 aos corações; 
• procurar ser honestos e 
 verdadeiros entre os 
 companheiros; 
• ser testemunhas do   
 bem, da alegria; 
• e colocar a caridade  

 como a maior prática  
 de nossas vidas.  
 



 1 - Por que Jesus contava parábolas ? 
 
 2 – O que significa parábola ? 
 
 3 – Da qual você mais gosta ? Por quê? 
 
 4 – Conte uma parábola para os dias 
 de hoje. 



Povos da terra! 

Homens do mundo inteiro,  

ouvi o que vou dizer! 

Todos, grandes e pequenos,  

ricos e pobres. 

Quero comunicar-vos a Sabedoria, 

Que eu descobri nas minhas reflexões. 

Tenho procurado sempre a Verdade, 

E aqui está o que encontrei. 

................................................................ . .  .  . 

Os homens não pensam em nada, 

São como gado que engorda para o corte. 

............................................................ . . . .  .  .   

 

Parabéns! Você soube viver! 

Soube dar valor ao verdadeiro Valor! 

Vamos, pois, testemunhar 

a Justiça e o Bem! 
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