As parábolas de Jesus
Como interpretar as parábolas de Jesus? As parábolas de Jesus são estórias de
cunho moralizante? O que observar durante a leitura de uma parábola de Jesus?

As parábolas de Jesus
Introdução
‘Parábola’ é uma pequena narrativa que transmite lições de moral ou
ensinamentos para a vida através de alegorias. Esse tipo de narrativa literária
construída com figuras é muito comum nas sociedades orientais, e cada elemento
da parábola é associado a um significado especifico.
Na sua grande maioria, os ensinamentos de Jesus foram transmitidos através de
parábolas, entretanto, as narrativas de Jesus não tinham por objetivo transmitir
lições de ordem moral ou comportamental, e nem estabelecer uma filosofia de
vida.
Qual o motivo de Jesus fazer uso de parábolas? Era somente uma predileção do
Mestre dos mestres? Tem relação com o gosto das pessoas, que preferiam ouvir
boas estórias?
Jesus fez uso de parábolas ao ensinar o povo de Israel devido as profecias do
Antigo Testamento, que vaticinava que o Cristo ensinaria utilizando
especificamente esse recurso.
“Abrirei a minha boca numa parábola; falarei enigmas da antiguidade.”
(Salmos 78.2);
“Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em
parábolas a minha boca; Publicarei coisas ocultas desde a fundação do
mundo.” (Mateus 13.35).

Uma das maneiras que os filhos de Israel dispunham para identificar quem era o
Cristo enviado de Deus, era observar qualquer dentre os seus irmãos que
anunciasse as palavras de Deus por intermédio de parábolas, e comparar com o
que foi predito pelos profetas.
Desde que Deus falou ao povo de Israel através do profeta Moisés, ficou evidente
que Deus falava abertamente somente com Moisés, e com o restante do povo,
Deus falava através de enigmas.
“E disse: Ouvi agora as minhas palavras; se entre vós houver profeta, eu, o
SENHOR, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele.
Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. Boca a
boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança
do SENHOR; por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo,
contra Moisés?” (Números 12.6-8).
O motivo de Jesus fazer uso de parábolas é bem claro:
“E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não
compreendereis, E, vendo, vereis, mas não percebereis. Por isso lhes falo por
parábolas; porque eles, vendo, não veem; e, ouvindo, não ouvem nem
compreendem.” (Mateus 13.12-13).
Através da questões apresentadas acima, fica evidente que havia um motivo
específico para Jesus fazer uso de parábolas, e não era somente uma questão de
predileção de Jesus ou do povo de Israel por parábolas, enigmas e símiles.
“Então disse ele: Vai, e dize a este povo: Ouvis, de fato, e não entendeis, e
vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e fazelhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos; para que ele não veja com os
seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração,
nem se converta e seja sarado.” (Isaías 6.9-10);
“Porque eu não tenho falado de mim mesmo; mas o Pai, que me enviou, ele
me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar.”
(João 12.49).

O público alvo das parábolas
Após analisar o objetivo das parábolas, e sabendo que, primeiramente, Jesus veio
para os seus concidadãos, ou seja, os judeus, mais elemento deve ser considerado
ao analisar as parábolas.
“Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.” (João 1.11).
Quando Jesus comissionou os seus discípulos a evangelizar, foi dada uma ordem
para não irem aos gentios, antes aos judeus:
“Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel;” (Mateus 10.6).
‘Ovelhas perdidas’ era uma das figuras utilizadas pelos profetas para fazer
referencia aos judeus dispersos entre os gentios.
“Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar,
para os montes as desviaram; de monte para outeiro andaram, esqueceramse do lugar do seu repouso.” (Jeremias 50.6).
A linguagem utilizada por Jeremias possui algumas figuras, sendo que ‘ovelhas
perdidas’ refere-se aos filhos de Israel, e outeiros e monte refere-se às nações
estrangeiras, ou seja, por causa dos líderes de Israel (pastores), o povo de Israel
passou a andar de nação para nação por ser levado cativo.
Jesus foi bem enfático com relação a esse aspecto do seu ministério, embora
vários gentios foram beneficiados:
“E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Israel.” (Mateus 15.24).
Outro versículo que demonstra que Jesus tinha por alvo os judeus quando contava
parábolas, encontra-se em Marcos:
“E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina:
(…) E sem parábolas nunca lhes falava; porém, tudo declarava em particular
aos seus discípulos.” (Marcos 4.2 e 34).
O tratamento que Jesus dispensava a multidão era diferente do tratamento
dispensado aos discípulos, pois esses recebiam a explicação das parábolas,

enquanto aqueles não. Isto significa que Deus não queria salvá-los? Não. Deus
queria salvá-los, mas o povo de Israel não se deixava convencer pela palavra.
A palavra de Deus anunciada pelos profetas era a bússola que indicava quem era
o Cristo, mas o povo queria identificar o Cristo através de sinais e maravilhas. Os
falsos cristos que apareceram ao longo da história, sempre se apresentaram
abertamente dizendo ser o Cristo. Jesus, por sua vez, não falou abertamente ao
povo que era o Cristo, pois para serem salvos tinham que crer nas Escrituras, o
testemunho vivo que Deus deu acerca do seu Filho.
“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são
elas que de mim testificam;” (João 5.39);
“Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior;
porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê
no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê
mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho
deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está
em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus
não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do
Filho de Deus, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creiais
no nome do Filho de Deus.” (1 João 5.9-13).
As parábolas, além de ser um dos parâmetros para se identificar o Cristo, era o
modo que o povo poderia compreender acerca das coisas celestiais, pois nem
mesmo as terrenas compreendiam.
“E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam
compreender.” (Marcos 4.33);
Ao conversar com Nicodemos, Jesus disse: “Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és
mestre de Israel, e não sabes isto?” (João 3:10), o que demonstra que até os
mestres do povo desconheciam as coisas de Deus.

Interpretando uma parábola
O Novo Testamento possui um grande número de parábolas, conforme a lista que
se segue:
Sal da terra e luz do mundo (Mateus 5.13-14);
Os dois caminhos (Mateus 7.13-14);
O administrador desonesto (Lucas 16.1-9);
O amigo importuno (Lucas 11.5-8);
As bodas (Mateus 22.1-14);
O bom samaritano (Lucas 10.29-37);
A casa vazia (Mateus 12.43-45);
Duas portas, dois caminhos (Mateus 7.13-14);
Coisas novas e velhas (Mateus 13.51-52);
O construtor de uma torre (Lucas 14.28-30);
O credor incompassivo (Mateus 18.23-35);
O dever dos servos (Lucas 17.7-10);
As dez virgens (Mateus 25.1-13);
Os dois alicerces (Mateus 7.24-27);
Os dois devedores (Lucas 7.40-43);
Os dois filhos (Mateus 21.28-32);
A dracma perdida (Lucas 15.8-10);
O fariseu e o publicano (Lucas 18.9-14);
O fermento (Mateus 13.33);
A figueira (Mateus 24.32-33);
A figueira estéril (Lucas 13.6-9);
O filho pródigo (Lucas 15.11-32);
A grande ceia (Lucas 14.15-24);
Jejum e casamento (Lucas 5.33-35);
O joio (Mateus 13.24-30,36-43);
O juiz iníquo (Lucas 18.1-8);
Os lavradores maus (Mateus 21.33-46);
Os meninos na praça (Mateus 11.16-19);
A ovelha perdida (Lucas 15.3-7);
O pai vigilante (Mateus 24.42-44);
A pedra rejeitada (Mateus 21.42-44);
A pérola de grande valor (Mateus 13.45-46);

Os primeiros lugares (Lucas 14.7-11);
A rede (Mateus 13.47-50);
O rei que vai para a guerra (Lucas 14.31-32);
O remendo com pano novo (Lucas 5.36);
O rico e Lázaro (Lucas 16.19-31);
O rico sem juízo (Lucas 12.16-21);
O semeador (Mateus 13.3-9,18-23);
A semente (Mc 4.26-29);
A semente de mostarda (Mateus 13.31-32);
O servo fiel (Mateus 24.45-51);
Os servos vigilantes (Mc 13.33-37);
Os talentos (Mateus 25.14-30);
O tesouro escondido (Mateus 13.44);
Os trabalhadores da vinha (Mateus 20.1-16);
O vinho e os odres (Lucas 5.37).
Como interpretá-las? O que se deve observar?
A primeira observação a ser feita refere-se ao público ao da parábola. Jesus
estava falando aos seus discípulos? À multidão? Aos escribas e fariseus?
Só é possível compreender a parábola das Cem ovelhas, se analisarmos o público
alvo da parábola. Observe:
“E CHEGAVAM-SE a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os
fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e come
com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós,
tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e
nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la?” (Lucas 15.1-4).
O discípulo Lucas descreve uma dinâmica a volta de Jesus. Vários cobradores de
impostos judeus (publicanos) e pessoas reprováveis aos olhos dos judeus se
aproximavam de Jesus interessados em ouvi-Lo, e a uma certa distância estavam
os fariseus e escribas observando. O escribas e fariseus censuravam a atitude de
Jesus receber e comer com aquelas pessoas consideradas réprobas.
Diante da crítica dos escribas e fariseus, Jesus se volta para eles e propõe a
seguinte parábola: quem dentre vocês, escribas e fariseus, que tendo cem
ovelhas, perde uma delas, não deixa as noventa e nove onde estão (deserto), e não

sai atrás da extraviada até acha-la?
Ao final, Jesus declara:
“Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende,
mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento.” (Lucas 15.7).
O que Jesus evidenciou aos escribas e fariseus? Que os publicanos e pecadores
eram a ovelha que se perdeu e o pastor saiu a procura. Como os publicanos e
pecadores, diante da mensagem de Jesus, mudavam de concepção em como
serem salvos (se arrependiam), havia alegria nos céus, ou seja, se salvavam.
Por outro lado, os escribas e fariseus, eram as noventa e nove ovelhas que, diante
do pastor, permaneciam na condição que estavam, pois achavam que eram justos
por descenderem da carne de Abraão, e que por isso não necessitavam de Cristo.
Essa parábola aplica-se a igreja de Cristo? Não! A parábola se aplica ao povo
Israel, que por ser descendentes da carne de Abraão, se sentiam seguros, a salvo,
como ovelhas juntas em um aprisco.
Ora, mas o Cristo foi enviado se não as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou
seja, aos publicanos e pecadores, e não aqueles que se achavam justos, ou seja, os
religiosos.
“E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da
casa de Israel.” (Mateus 15.24).
A parábola das Cem Ovelhas é uma repreensão aos escribas e fariseus que
estavam criticando a atitude de Jesus se assentar e comer com pessoas que os
religiosos consideravam pecadoras.
Mas, o que os cristãos têm a aprender com a parábola das Cem Ovelhas? O que
aprender, se a parábola não se aplica a igreja?
Ora, como igreja de Cristo, os cristãos são estão sujeitos à repreensão que consta
da parábola, mas aprendemos por intermédio da parábola que a igreja de Cristo é
constituída de ovelhas perdidas que o pastor encontrou, que sejam judeus ou
gentios, enquanto as noventa e nove ovelhas no deserto representam a casa
(descendência) de Israel que rejeitou a Cristo.

Querem dar outro significado aos elementos que compõe a parábola das Cem
Ovelhas que não os elementos apontados por Jesus é torcer a parábola e a
mensagem de Jesus. Anunciar que os desviados são a ovelha perdida, como se a
igreja de Cristo fosse as noventa e nove ovelhas no deserto, é corromper por
completo o ensinamento de Jesus.
Há parábolas que se aplicam a igreja? Sim!
A parábola do Credor Incompassivo foi contada aos discípulos de Jesus, portanto,
se aplica única e exclusivamente a igreja de Cristo.
Pelo contexto da parábola, vê-se que Jesus estava instruindo os seus discípulos
acerca do dever de perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos.
“Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te
ouvir, ganhaste a teu irmão;” (Mateus 18.15).
Jesus estava tratando de ofensa entre irmãos, ou seja, ofensas entre membros do
seu corpo, diferente da parábola do Samaritano Indulgente, que a temática é uma
reprimenda de Jesus a um certo doutor da lei, tentando se justificar, perguntou
quem era o seu próximo.
Depois de ser instruído sobre o dever de perdoar o irmão arrependido, o discípulo
Pedro questionou acerca de quantas vezes era necessário perdoar.
“Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará
meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te
digo que até sete; mas, até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode
comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus
servos;” (Mateus 18.21-23).
Logo em seguida, Jesus conta a parábola do Credor Incompassivo, cuja máxima é:
“Assim vos fará, também, meu Pai celestial, se do coração não perdoardes,
cada um a seu irmão, as suas ofensas.” (Mateus 18.35).
As parábolas encerram em si ensinamentos formidáveis e de valor inestimáveis,
porém, se o interprete não observar o contexto da parábola, o público alvo para
quem foi contada e se a função da parábola é repreender, ensinar ou estabelecer
uma reflexão, não terá valor algum para a salvação do ouvinte. A parábola será

tão somente uma estória que o ouvinte atribuirá um valor moralizante, o que não
reflete o objetivo real da parábola, que é evidenciar o reino dos céus aos homens.

