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O que é uma parábola? 

 

Parábola: do grego parabole é a tradução do hebraico mashal que sig-
nifica “ser similar”, “ser comparável”. Uma parábola é uma metáfora 

estendida verossímil, frequentemente tornando-se uma narrativa bre-

ve, geralmente usada nos tempos bíblicos com propósitos didáticos. 

(Não confundir com alegoria).  (The Interpreter’s Dictionary of The 
Bible.) 

 

(Uma parábola é) uma ficção capaz de re-descrever a vida. (Paul Ri-

coeur, “Biblical Hermeneutics” Semeia Vol. 4 (1975)89) 

 

Em sua forma mais simples, a parábola é uma metáfora ou cópia da na-

tureza ou vida comum, prendendo o ouvinte pela sua vividez ou estra-

nheza, deixando a mente com suficiente dúvida a respeito da sua 

aplicação precisa para provoca-la ao pensamento ativo. (C. H. Dodd 

Parables of the Kingdom (London: Collins, Ver. Edn, 1961)16.) 

 

Fonte: http://www.stjohnsmartinsburg.org/what-we-believe/what-is-a-

parable.html  
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1. O bom samaritano: Lucas 10.30-37                              

Quando o socorro vem de onde não se espera.  

2. A ovelha perdida: Lucas 15.4-7                                 

Até onde você iria para encontrar seu pet? 

3. A moeda perdida: Lucas 15.8-10                                 

Depois de revirar tudo pra encontrar algo importante você conta 

pra as “migas” nas redes sociais.  

4. O filho (perdido) pródigo: Lucas 15.11-32                      

Depois de gastar tudo que você acha que tem, quem é que vai lhe 

querer? 

5. O administrador desonesto: Lucas 16.1-5                        

Todo mundo parece concordar que a verdadeira riqueza deste mundo 

é ter amigos.   

6. O homem rico e Lázaro: Lucas 16.19-31                          

Ter muito dinheiro não quer dizer muita coisa afinal. 

7. Os servos: Lucas 17.7-10                                       

Não espere receber tratamento especial por ter realizado suas 

obrigações. 

8. A viúva e o juiz: Lucas 18.2-5                                

Nunca, nunca desista de buscar justiça.  

 



 

9. Os talentos: Lucas 19.12-27                                     

“De quem muito é dado muito é requerido”. 

10. Os lavradores maus: Lucas 20.9-16                                 

Onde nos encaixamos nessa história?  

11. A roupa nova: Lucas 5.36                                        

Remendar, consertar e reparar é importante, mas chega uma hora de 

trocar.  

12. O vinho novo: Lucas 5.37-38                       

Vale a pena esperar pelo melhor.  
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