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INTRODUÇÃO 
Jesus foi o maior Mestre que o mundo conheceu. Ensinou as grandes 
verdades do evangelho de forma simples, de modo que até crianças 
pudessem entender. 

Um dos métodos de ensino mais utilizados pelo grande Mestre foram as 
parábolas, histórias simples com situações do dia a dia das quais foram 
extraídas profundas lições espirituais. 

A forma simples como ensinava as grandes verdades do Reino de Deus 
fizeram com que Jesus se tornasse um professor muito popular. Pessoas de 
diversos níveis sociais buscavam ouvir seus ensinos. 

O apóstolo Marcos certa ocasião declarou que Jesus “não lhes dizia nada 
sem usar alguma parábola” (NVI) - Marcos 4:34. 

Muitos acreditam que o ministério de Jesus comprovou que contar uma 
história é um método muito mais eficaz do que pregar um sermão. As 
histórias são mais acolhedoras e agradáveis, têm um impacto maior e são 
mais facilmente lembradas do que conceitos teóricos trazidos em sermões. 

Neste trimestre estudaremos algumas das mais importantes lições 
espirituais trazidas por Jesus por meio de parábolas. Observaremos que as 
parábolas abrem as portas do coração do estudante sincero possibilitando 
não apenas o aprendizado das grandes lições espirituais, mas também – e 
principalmente – a transformação da vida daqueles que colocam o seu 
coração nas sagradas palavras. 

Faço votos que a igreja seja edificada pelas lições do Reino de Deus que 
passaremos a estudar. Que Deus inspire e ilumine a cada aluno da Escola 
Bíblica da Igreja Cristão Bíblica Unitariana para que tire o maior proveito 
possível das sagradas letras. 

O Autor 

 

 

Nota: A Lição Trimestral da Escola Bíblica da Igreja Cristã Bíblica Unitariana é um 
material cujo objetivo é incentivar o estudo da Palavra de Deus e troca de 
experiências entre os estudantes num encontro de revisão semanal. Este material 
expressa a visão do Autor que não necessariamente reflete em todos os pontos a 
opinião institucional da Igreja Cristão Bíblica Unitariana.  

http://www.igrejacrista.com/
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LIÇÃO 1 – POR QUE PARÁBOLAS? 

Joia da Revelação: “Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que 
escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas; 
assim é, ó Pai, porque assim te aprouve”. Lucas 10:21 

1) Por que Jesus usava parábolas em seu ministério de ensino? Mat. 13:10-13. 

 

As parábolas eram usadas não apenas para revelar aos discípulos de Jesus as 
verdades do Reino de Deus. Havia outro propósito para que Jesus ensinasse por meio 
de parábolas: Os simbolismos utilizados serviam para ocultar a revelação daquelas 
pessoas que não tinham o desejo sincero de descobrir a verdade, mas que 
acompanhavam a Cristo apenas com o objetivo de acusá-lo por alguma palavra dita. 

2) Qual profecia estava sendo cumprida quando Jesus usava as parábolas para 

ocultar as verdades daqueles que tinham o coração endurecido? Mat. 13:14-15. 

 

3) Como Jesus considerou os seus seguidores que puderam ouvir e entender suas 

parábolas? Mat. 13:16-17. 

 

Concluímos, portanto, que havia um propósito duplo nas parábolas de Cristo: O 
primeiro propósito era esconder a verdade daquelas pessoas que se achavam 
autossuficientes espiritualmente e que se consideravam sábias demais para aprender 
algo com Jesus. O segundo propósito das parábolas foi revelar a verdade de forma 
simples e duradoura para os corações humildes das pessoas que tinham fome e sede 
de justiça. 

4) Além de impossibilitar a compreensão das parábolas, qual foi a outra 

consequência da incredulidade e dureza de coração daquelas pessoas? Mat. 

13:58. 

 

A incredulidade não apenas impede a compreensão das maravilhosas lições 
espirituais, como também fecha as portas para o poder transformador de Deus. As 
Escrituras relatam que Cristo não pôde fazer muitas maravilhas em locais onde havia 
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muita incredulidade. Isso porque as grandes obras de Deus só frutificam onde o 
terreno é adubado com a fé. 

5) O que é essencial para que os mistérios de Deus possam ser revelados aos 

homens? I Cor. 2:7-12. 

 

O Espírito de Deus é que possibilita a revelação das verdades relacionadas ao Reino 
de Deus. Tal revelação não depende de sabedoria humana nem exige elevada 
formação acadêmica. Deus escolheu as pessoas simples para revelar as verdades 
grandiosas.  

A lógica humana não é instrumento cognitivo suficiente para a compreensão do 
Eterno. Deus é o criador da lógica e, portanto, não pode ser explicado por ela. Apenas 
a atuação espiritual de Deus dentro do coração humano é capaz de instruí-lo no 
caminho da verdade, convencê-lo do pecado e transformá-lo habilitando-o para o 
Reino de Deus. 

6) Que bem-aventurança nos é concedida e que não foi concedida a muitos profetas 

e reis que antecederam Jesus Cristo? Luc. 10:21-24. 

 

As verdades sobre o Reino de Deus reveladas nas parábolas de Cristo não constituem 
apenas aumento no conhecimento teórico da religião. Estas revelações constituem 
verdadeiras fontes de bênção espiritual que refletem na prática diária daqueles que 
têm o coração aberto para beber da viva fonte. 

A bem-aventurança relacionada à compreensão das parábolas consiste não apenas 
num incremento do conhecimento teórico, mas principalmente na bênção de uma 
vida transformada e salva pelo Poder de Deus. 

 

Perguntas para Reflexão: Qual deve ser minha conduta espiritual antes de iniciar o 
estudo das parábolas? Uma vez ouvida e compreendida, qual deve ser minha atitude 
em relação à verdade revelada? Como a compreensão das parábolas pode ajudar o 
fortalecimento espiritual da igreja e o cumprimento de sua importante missão 
evangelística? 

http://www.igrejacrista.com/
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LIÇÃO 2 – A PALAVRA QUE DÁ FRUTO 
Textos Base: Mat. 13:3-9; 18-23; Mar. 4:1-20; Luc. 8:4-15 

Joia da Revelação: “Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra 
e a compreende; este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um.” - 
Mateus 13:23. 

1) Qual são as duas principais AÇÕES do Semeador da parábola? Mat. 13:3 

   

Há duas ações principais no trabalho do semeador: (1) Sair e (2) Semear. Estes são os 
dois verbos que devem orientar e inspirar todos aqueles que desejam participar da 
bem-aventurada tarefa de divulgar os princípios salvadores da Palavra de Deus. 

“Sair” significa tomar a iniciativa, deixar de lado a comodidade, a preguiça, fazer um 
esforço e se movimentar. Jesus se movimentava incansavelmente de um canto para 
outro a fim de pregar a Palavra. Ele não tinha preguiça, não ficava parado. Mas não 
basta sair, é necessário “Semear”. A tarefa de semear pode parecer infrutífera a 
princípio. Pode parecer um desperdício de recursos sair jogando sementes por aí. Mas 
a lição da parábola mostrará que a decisão de sair a semear é a decisão mais sábia 
que um cristão pode tomar. 

2) O que representa a semente que foi semeada? Luc. 8:11. 

 

3) O que aconteceu com as sementes que caíram à beira do caminho? O que isso 

representa? Mat. 13:4 e 19. 

 

4) Por que o Inimigo tenta evitar que as pessoas permaneçam com a Palavra de 

Deus em seu coração? Luc. 8:12. 

 

A semente lançada à beira do caminho representa a Palavra de Deus sendo recebida 
por uma pessoa a cujo coração Satanás tem amplo acesso. Enquanto a Palavra é 
ouvida, Satanás trabalha para eliminar sua boa influência. Nesta pessoa, infelizmente, 
não é possível verificar os efeitos transformadores e salvadores da Palavra de Deus, 
pois sua influência é subtraída pelo Inimigo. O grande objetivo de Satanás é evitar 
que as pessoas creiam. O Inimigo sabe que o acolhimento da Palavra em nosso 
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coração desenvolve a fé e com a fé obtemos a salvação. Como cristãos o que 
podemos fazer para evitar que Satanás retire a boa influência da Palavra de Deus do 
coração destas pessoas? 

5) O que aconteceu com a semente que caiu no solo rochoso? Por que a semente 

teve este triste destino? O que isso representa? Mat. 13:5-6 e 20-21. 

 

Muitas pessoas ficam empolgadas ao receber a Palavra de Deus. Animam-se e 
demonstram muita alegria com a nova experiência. Mas elas não têm consciência de 
que caminhar com Cristo envolve privações e renúncia. Não estão preparadas para 
sofrer angústia e provação. Sobrevindo uma crítica ou leve perseguição já é suficiente 
para fazer esta pessoa desanimar. Se o coração é de pedra, a Palavra não cria raízes. 
Sem a base firme, não há crescimento e fortalecimento espiritual. O que podemos 
fazer em nossa vida para permitir que a Palavra de Deus crie raízes ainda mais 
profundas em nosso coração? 

6) Qual foi o triste destino da semente que caiu entre os espinhos? Qual a 

consequência? Qual foi a interpretação dada para este fato? Mar. 4:7; Luc. 8:14. 

 

Há pessoas que são afastadas de Deus pelas provações e dificuldades. Estas foram 
representadas pela semente no solo rochoso. Por outro lado, há aquelas que são 
afastadas de Deus em razão da prosperidade e sucesso. Riquezas, poder, sucesso 
material, prazeres muitas vezes são inimigos do desenvolvimento espiritual. Isso 
significa que toda pessoa rica ou bem-sucedida sempre se afasta de Deus? Não! Quais 
são os cuidados que devemos tomar nos momentos em que somos bem-sucedidos? 

7) O que aconteceu com a semente que caiu na terra fértil? O que isso simboliza? 

Mar. 4:8; Luc. 8:15. 

 

O plano de Deus para cada um de nós é que frutifiquemos. Nesta parábola cada 
cristão assume um papel duplo: Primeiramente como semeadores, cabe a cada um 
de nós espalhar a semente da Palavra de Deus. A obra de divulgar a Palavra é uma 
das mais bem-aventuradas pois nos torna coparticipantes do processo de salvação. 
Em segundo lugar, somos representados por aqueles que recebem a semente da 
Palavra no solo fértil e frutificam. A vida cristã genuína implica em frutificar. Não 
devemos oferecer frutos artificiais, bonitos por fora, mas secos por dentro. Os frutos 
são resultado natural da obra transformadora e santificadora do Espírito Santo. 

http://www.igrejacrista.com/
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LIÇÃO 3 – O “PREÇO” DO REINO DE DEUS 
Texto Base: Mat. 13:44-52 

Joia da Revelação: “Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado 
com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por 
cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder 
ganhar a Cristo” - Filipenses 3:8 

1) A que Jesus comparou o Reino dos Céus? Mat. 13:44 

 

Na época de Cristo era muito comum pessoas ricas enterrarem no campo parte de 
suas riquezas a fim de proteger de bandidos ou de exércitos inimigos em caso de 
guerra. Em algumas situações o dono morria e o tesouro ficava esquecido por muito 
tempo, até que alguém o encontrasse. 

Para ter direito ao tesouro, o homem da parábola teve que renunciar a tudo o que 
possuía e comprar aquele campo. Da mesma forma, se queremos receber o Reino de 
Deus, temos que renunciar a tudo o que possuímos. 

2) Qual a principal semelhança e a principal diferença entre a experiência do 

negociante de pérolas e o homem que encontrou o tesouro enterrado no 

campo? Mat. 13:45-46. 

 

Tanto o homem que encontrou o tesouro quanto o negociante de pérolas tiveram 
que renunciar a tudo o que possuíam para ter direito de possuir a valiosa descoberta. 
O homem que encontrou o tesouro no campo não estava buscando um tesouro, mas 
o encontrou por acaso. Já o negociante de pérolas estava buscando boas pérolas. O 
Reino de Deus pode ser encontrado tanto por pessoas que estão em busca de Deus 
quanto por pessoas que, acidentalmente, têm um encontro com Deus. Mas em 
ambos os casos tais pessoas só terão direito ao Reino de Deus se entregarem ao 
Senhor a sua vida e tudo o que possuem. 

3) Quais são os riscos de se investir em bens espirituais? Luc. 12:33. 

 

Vender tudo para comprar apenas um bem vai contra uma das principais regras dos 
investidores: a necessidade de diversificação. Investidores profissionais não colocam 
todos os ovos numa mesma cesta, mas diversificam os investimentos para diminuir 
os riscos. Mas isso não é verdade para aquele que conhece o único caminho da 
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salvação. Os cristãos não servem a dois senhores. Investem tudo o que tem para 
seguir a Cristo, pois ele é o Caminho que nos conduz ao Pai. 

4) Como as pessoas podem se apropriar deste grande tesouro que é o Reino de 

Deus? Luc. 17:20-21. 

 

O Reino de Deus dentro de cada um de nós significa o domínio completo de nossas 
vidas pelo nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Ao contrário do tesouro enterrado e da 
pérola de grande preço, o Reino de Deus é invisível e intangível. Não é um patrimônio 
que pode ser depositado numa conta bancária ou registrado numa bolsa de valores 
ou num cartório de imóveis. O investimento espiritual é Deus morando em nosso 
coração e transformando nossa vida. Os resultados do Reino de Deus dentro do 
cristão são visíveis e podem ser contemplados por todos. 

5) Como podemos fazer a distinção entre os verdadeiros discípulos de Cristo e os 

falsos discípulos? Mat. 13:47-50. 

 

Todos os homens são candidatos a participar do Reino de Deus. A todo ser humano 
é dada a oportunidade de adquirir o tesouro escondido e a pérola de grande preço. 
Alguns tomarão a sábia decisão de fazerem o melhor investimento espiritual: 
renunciarão a tudo o que têm e adquirirão o Reino de Deus. Outros se apegarão às 
coisas perecíveis e passageiras deste mundo e, infelizmente, dispensarão o Reino de 
Deus. 

Caberá ao Justo Juiz, na consumação dos séculos, fazer a separação entre estes dois 
grupos de pessoas. Que cada um de nós tome hoje a decisão correta. 

 

Perguntas para Reflexão: O que significa, na prática, vender tudo o que tem para 
adquirir o campo ou a pérola de grande preço? Significa vender literalmente todo o 
patrimônio e doar o dinheiro para a igreja ou para as pessoas necessitadas? De tudo 
o que ganhamos, o que pertence a Deus? 100% ou 10% (o dízimo)? De todo o tempo 
de vida que temos, que parte do tempo pertence a Deus? Todo o tempo ou o sétimo 
dia (o sábado)? De que outras formas, além de dinheiro e tempo, posso me entregar 
100% ao Senhor? 

 

http://www.igrejacrista.com/
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LIÇÃO 4– CONCILIANDO JUSTIÇA E GRAÇA 
Texto Base: Mat. 20:1-16 

Joia da Revelação: “O Senhor ama a retidão e a justiça; a terra está cheia do seu 
constante amor”. Salmos 33:5. 

1) O que o dono da vinha prometeu a cada um dos trabalhadores contratados para 

trabalhar na vinha? Mat. 20:1-7. 

 

Ao longo daquele dia o dono da vinha fez contratações de trabalhadores em cinco 
momentos diferentes: (1) de madrugada, provavelmente antes da primeira hora, ou 
seja, às 6h da manhã, (2) à hora terceira, ou seja, às 9h da manhã, (3) à hora sexta, 
ou seja, ao meio-dia, (4) à hora nona, ou seja, às 3h da tarde e (5) à hora undécima, 
ou seja, às 5h da tarde, uma hora antes do final do expediente. Apenas aos 
contratados de madrugada prometeu pagar um denário. Aos demais prometeu 
pagar o que fosse justo. 

O objetivo da parábola dos trabalhadores na vinha é mostrar como a justiça e a graça 
funcionam no Reino de Deus. 

2) Ao término do expediente, em qual sequência o dono da vinha ordenou que os 

trabalhadores fossem pagos? Mat. 20:8. 

 

Segundo a lógica humana a atitude mais justa seria iniciar o pagamento por aqueles 
que começaram a trabalhar mais cedo, mas nem sempre a lógica da justiça divina é 
igual à lógica humana. Na fila do recebimento os que trabalharam apenas uma hora 
estavam na frente. Os que trabalharam 12 horas estavam no final da fila. 

3) Qual foi o valor pago aos que trabalharam apenas uma hora? E quanto foi pago 

aos que trabalharam o dia inteiro? Mat. 20:9-10. 

 

4) Qual foi a reclamação dos primeiros trabalhadores, aqueles que trabalharam o 

dia inteiro? Mat. 20:11-12. A reclamação deles foi justa? O pai de família agiu com 

justiça ao adotar esta política de remuneração? 
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Os primeiros trabalhadores não compararam o salário recebido com o salário 
prometido pelo dono da vinha. Eles compararam o salário que receberam com o 
salário recebido pelos trabalhadores que trabalharam apenas uma hora. Os 
trabalhadores queixosos representam as pessoas que julgam a fidelidade do Pai não 
em razão do cumprimento de suas promessas, mas olham para os outros e se sentem 
injustiçadas por entender que receberam menos privilégios que os demais. 

5) Como o pai de família respondeu à reclamação dos trabalhadores queixosos? 

Mat. 20:13-16. 

 

Os trabalhadores queixosos estavam se sentindo injustiçados porque pessoas que 
trabalharam menos estavam recebendo um tratamento mais generoso. O espírito de 
gratidão deu lugar ao ressentimento, apesar do dono da vinha ter cumprido 
exatamente o que prometera. 

6) Se quisermos fazer parte do Reino de Deus, qual é a regra que devemos estar 

acostumados a observar? Mat. 20:16 

 

Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esta é uma regra no 
Reino de Deus que pode afrontar o senso comum. O evangelho traz variações desta 
regra como, por exemplo, a que está em Marcos 9:35: “Se alguém quiser ser o 
primeiro, será o último, e servo de todos”. 

A “remuneração” no Reino de Deus não leva em conta o merecimento do ser 
humano. Nenhum de nós é merecedor de absolutamente nada! Todos somos 
pecadores e indignos, mas a graça de Deus é inesgotável. Não importa se você fez 
muito ou pouco pelo Senhor. A salvação é infinita e generosa para com todos. O 
ladrão na cruz que se arrependeu no último instante de sua vida receberá o mesmo 
tipo de salvação que Pedro, Tiago e João, que literalmente deram suas vidas para o 
Senhor. 

Perguntas para Reflexão: O que a parábola dos trabalhadores da vinha nos ensina 
sobre a existência de categorias especiais de cristãos? O que esta parábola nos 
ensinou sobre a justiça e a graça divinas? É possível ser justo e ao mesmo tempo 
gracioso/misericordioso?  
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LIÇÃO 5 – A GRANDE LIÇÃO SOBRE AMAR O PRÓXIMO 
Texto Base: Luc. 10:25-37 

Joia da Revelação: “Toda a lei se resume num só mandamento: Ame o seu 
próximo como a si mesmo” – Gálatas 5:14. 

1) Qual mandamento da lei tanto Jesus quanto o doutor da lei associaram a “herdar 

a vida eterna”? Lucas. 10:25-28. 

 

As intenções do doutor da lei não eram boas. A intenção de sua pergunta era “por 
Jesus em provas”, ou seja, queria fazer uma pegadinha, constranger o Mestre. 
Apesar das más intenções, a pergunta do doutor da lei foi ótima. Era a pergunta que 
incomodou Nicodemos e o jovem rico. Herdar a vida eterna é o grande objetivo do 
Evangelho. Nada mais justo do que desejar saber como atingir este objetivo. 

2) Em vez de admitir que não conseguia amar plenamente a Deus e ao seu próximo, 

que pergunta adicional foi dirigida a Jesus pelo doutor da lei? Lucas 10:29. 

 

A tradição rabínica dizia que os judeus eram obrigados a amar o próximo, mas 
poderiam odiar seus inimigos (ver Mat. 5:43). Isso dava ao judeu a liberdade de odiar 
qualquer pessoa, desde que a considerasse seu inimigo. A possibilidade de considerar 
qualquer pessoa como inimiga tirava o efeito positivo da lei que obrigava amar ao 
próximo. 

3) Para ilustrar quem é o nosso próximo, quem foram os dois primeiros personagens 

da parábola que tiveram a oportunidade de ajudar o judeu ferido? Lucas 10:30-32. 

 

4) Que “bons” motivos religiosos o sacerdote e o levita tinham para negar auxílio 

àquele homem à beira da morte? Números 19:11 

 

O sacerdote e o levita representam os religiosos sábios e cultos, que conhecem as 
Escrituras na teoria, mas que a prática não condiz com o seu conhecimento. Não 
amavam verdadeiramente nem a Deus nem ao próximo. Tinham apenas aparência 
de piedade, mas negavam sua eficácia. (II Tim. 3:5). 
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5) De quem o judeu moribundo recebeu ajuda? Lucas 10:33-35. 

 

Havia um sentimento recíproco de desprezo e ódio entre judeus e samaritanos. A 
fonte de auxílio menos provável para o judeu ferido seria de um samaritano. Como 
inimigos, o que se esperaria do samaritano é que ele acabaria de matar o judeu e se 
apropriaria de seus pertences. Mas não foi isso que aconteceu. O samaritano viu o 
judeu “e moveu-se de compaixão”. (Lucas 10:33) 

O samaritano, considerado herege e marginalizado pelos judeus, fez um grande 
sacrifício material e assumiu riscos pessoais para salvar alguém que ele não 
conhecida. O samaritano não perguntou “Quem é o meu próximo?” para decidir se 
ajudaria o judeu moribundo. Simplesmente sentiu compaixão e fez o melhor que 
pôde para ajudá-lo. 

6) Como Jesus vinculou a parábola à pergunta inicialmente formulada pelo doutor 

da lei? Lucas 10:36-37 

 

Jesus não apenas evitou cair na armadilha argumentativa do doutor da lei, como 
também ensinou uma poderosíssima lição a todos: A verdade é que nós não amamos 
na medida exigida pela lei. O amor ensinado e exemplificado por Deus, ao ser 
colocado em prática, exige alto sacrifício pessoal. Apenas os que experimentaram o 
amor de Deus e sua imerecida graça é que tem condições de dar os primeiros passos 
na prática do amor verdadeiro. 

Não amamos verdadeiramente por força da lei. Só podemos amar se nos sentirmos 
amados e transformados por Cristo. 

O mandamento de Cristo “Vai, e faze da mesma maneira” ecoa pelos séculos e chega 
até nós como o maior desafio espiritual que devemos enfrentar, o desafio de amar 
nosso próximo da forma como exemplificada por Cristo. 

7) Que tipo de adoração Deus espera de nós? Miquéias 6:8; Oséias 6:6. 

 

Perguntas para Reflexão: É possível afirmar que Cristo mudou a lei que obriga os 
filhos de Deus a amarem seus semelhantes? Como a observância formal da lei muitas 
vezes nos atrapalha de observarmos a lei em sua essência? Como a religião teórica 
pode atrapalhar a religião prática? Como observar o mandamento de Jesus “vai e 
procede de igual modo”? 
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LIÇÃO 6 – DECLARADO INOCENTE 
Texto Base: Lucas 18:9-14 

Joia da Revelação: “Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos 
homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por 
nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar 
regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós 
generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, 
justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da 
vida eterna.” - Tito 3:4-7 

1) Quem era o público-alvo da parábola do fariseu e do publicano e quais eram os 

dois problemas espirituais que caracterizavam estes interlocutores de Jesus? 

Lucas 18:9; Prov. 30:12. 

 

2) Quem eram as personagens principais da parábola? Lucas 18:10. 

 

Os fariseus eram um grupo que obedecia a lei de forma rígida. A palavra fariseu deriva 
do verbo hebraico “parash” que significa “separar”. Então fariseu significa 
“separado”. Eles não se misturavam com pessoas que não tinham a mesma crença. 

A falsa santidade dos fariseus foi muitas vezes reprovada por Jesus (Mateus 5:20; 
16:6-12; 23:1-39). Os fariseus exerciam grande influência e tinham uma imagem 
positiva sobre o povo judeu em virtude do conhecimento que possuíam das 
Escrituras. 

Os publicanos eram os coletores de impostos, os fiscais da receita federal de Roma. 
Não gozavam de boa reputação entre os judeus. Eram considerados traidores do 
povo pois trabalhavam contra o povo, em favor dos opressores Romanos. A imagem 
dos publicanos está associada à imagem dos pecadores. 

3) Como o fariseu se apresentou a Deus? Lucas 18:11-12. 

 

O objetivo da lei, tal qual um espelho (Tiago 1:23-25), é revelar o pecado ao homem e 
incentivá-lo a se aproximar de Deus. Os fariseus, no entanto, olhavam para a lei como 
uma plataforma de promoção pessoal, um elemento religioso que os permitia 
promover a ideia de que eram superiores às outras pessoas. 
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4) Qual foi o apelo do publicano a Deus? Lucas 18:13. 

 

Ao contrário do fariseu, o publicano reconheceu que não tinha um bom currículo, que 
era impuro e marginalizado. Nem mesmo conseguiu elevar os olhos a Deus. Ele está 
preocupado unicamente com a sua culpa, não com a culpa dos outros. 
Envergonhado e em desespero, pede apenas uma coisa a Deus: Misericórdia, que é 
a graça não merecida. 

5) De acordo com o desfecho narrado por Jesus, qual é a condição necessária para 

sermos justificados? Lucas 18:14. 

 

Estar justificado significa estar sem culpa. Dizer que um publicano saiu do templo sem 
culpa e um fariseu saiu de lá com culpa deve ter chocado a audiência de Jesus. O 
publicano voltou para casa justificado sem fazer obras, sem rituais, sem mérito 
próprio. Voltou justificado porque teve humildade e fé. O fariseu achava que poderia 
ser justo aos olhos de Deus porque dava dízimos e fazia jejuns. Muitos hoje acham 
que a justificação decorre de boas obras. As boas obras são consequência da 
salvação, não são a causa. 

6) Qual é a consequência imediata da justificação? Rom. 5:1. 

 

Uma pessoa que está respondendo a um processo criminal vive preocupada, tem 
dificuldades para dormir, fica ansiosa por não saber se será absolvida ou condenada. 
Assim são os cristãos que ainda não foram justificados. Apenas a justificação pela fé 
pode nos trazer a paz, a certeza de que não temos pendências com Deus, que nossa 
ficha está limpa, pois o sangue de Cristo nos purificou de todos os pecados. 

 

Perguntas para Reflexão: Como viver num mundo regulado por regras de 
recompensas por boas ações pode dificultar nossa compreensão da justificação? Que 
advertência a parábola dos dois homens no templo traz para os cristãos e 
principalmente para os líderes religiosos? Como os nossos julgamentos são diferentes 
dos julgamentos de Deus? 
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LIÇÃO 7 – COMO ESTÁ A RESERVA DE ÓLEO? 
Texto Base: Mat. 25:1-13 

Joia da Revelação: “O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam 
criteriosos e sóbrios; dediquem-se à oração” - 1 Pedro 4:7. 

1) Em que contexto a parábola das dez virgens se desenvolve? Mat. 25:1. 

 

O casamento judaico na época de Cristo tinha três fases: A primeira era um acordo, 
geralmente formalizado entre os pais dos noivos e onde o pai do noivo fazia um 
pagamento ao pai da noiva. Na segunda etapa, uma espécie de noivado, havia troca 
pública de presentes e votos. Nesta etapa, como já havia um contrato que os 
comprometia, a união só poderia ser dissolvida pelo divórcio. A terceira e última 
etapa, que consumava o casamento, era a festa nupcial. Esta festa poderia durar 
vários dias e o casal só passava a viver junto depois do banquete nupcial. A parábola 
narra o primeiro dia da festa de casamento, quando as madrinhas acompanhavam o 
noivo até o lugar da festa. 

2) Em quais categorias Jesus classificou as madrinhas de casamento? Que fato 

importante foi utilizado como critério para a classificação nestes dois grupos? 

Mat. 25:2-8. 

 

Jesus classificou as madrinhas do casamento em duas categorias: As prudentes e as 
loucas (ou néscias). Para um observador casual, inicialmente não havia diferença 
externa entre os dois grupos, pois todas as madrinhas estavam com suas lâmpadas 
acesas aguardando o noivo.  A diferença entre as madrinhas prudentes e as loucas 
não podia ser observada com facilidade, pois estava relacionado ao azeite extra que, 
possivelmente, estava escondido numa bolsa levada pelas madrinhas prudentes. 

3) O que significa o azeite na bíblia? Como aplicar este significado no contexto desta 

parábola? Êxo. 29:21; I Sam. 10:1. 

 

O azeite ou óleo da oliva foi usado nas Escrituras como símbolo da presença de Deus. 
O óleo era usado para ungir, dedicar, consagrar algo a Deus. Foi usado para ungir reis 
e sacerdotes. Muitas vezes é mencionado como medicamento. Nesta parábola o 
óleo representa a atuação de Deus na vida do cristão. A cristãos têm apenas um 
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relacionamento superficial com Deus, outros têm um relacionamento mais profundo 
e isso faz toda a diferença no momento de dificuldade. 

Em situações corriqueiras pode não haver diferença entre os que têm reserva de óleo 
e os que não têm. Mas é na hora da crise que as categorias se revelam. 

4) Como as virgens que tinham azeite extra responderam às virgens que estavam 

sem azeite? O que isso nos ensina sobre a possibilidade de transferir para outra 

pessoa nossos bens espirituais? Mat. 25:9. 

 

5) Qual foi o triste resultado para as virgens que não tinham azeite extra? Mat. 25:11-

12. 

 

As madrinhas despreparadas falharam em cumprir seu único dever de madrinhas. Por 
isso recebem a pior reprovação possível: “A verdade é que eu não vos conheço”.  

6) No juízo final, o que nosso Senhor dirá a muitos cristãos que fizeram boas obras 

“em nome de Jesus”? Mat. 7:22-23. 

 

A mensagem da parábola é muito simples: Jesus prometeu voltar, mas ele pode 
atrasar. Nós precisamos estar preparados se ele não vier quando esperamos ou 
desejamos. Nosso reservatório de óleo deve estar sempre muito abastecido. 

7) Que recomendação prática a Palavra de Deus dá para os cristãos que vivem nos 

últimos dias da história deste mundo? Luc. 21:34. 

 

Perguntas para Reflexão: Considerando a parábola que acabamos de estudar, o que 
Deus pede e espera de cada cristão? De que formas práticas posso “acumular óleo” 
para não ser pego de surpresa? As virgens prudentes também adormeceram. Qual é 
o significado disso em nossa vida espiritual? 
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LIÇÃO 8 – QUEM ESPERA, TRABALHA 
Texto Base: Mat. 25:14-30 

Joia da Revelação: “Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o 
porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor” – Mat. 25:21  

1) Que providência o senhor da parábola tomou antes de sair de viagem? Mat. 25:14 

 

2) Que critério foi utilizado para distribuir os talentos para cada servo? Mat. 25:15 

 

Um talento não é uma moeda, mas sim uma medida de peso, algo entre 30Kg e 35Kg. 
Na época os talentos eram de ouro ou de prata e cada talento valia uma fortuna. 

O senhor não distribuiu igualmente os talentos entre os seus servos, mas distribuiu a 
cada um “segundo a sua capacidade”. A palavra grega traduzida por “capacidade” 
no verso 15 é “δύναμις” que se pronuncia “dunamis”. Esta palavra significa força, 
poder, virtude e é dela que deriva a palavra dinamismo. 

É importante ressaltar que Deus não atribui responsabilidades aos seus filhos que 
esteja acima de suas capacidades. Mas se um servo leal cumpre bem o seu papel, 
mesmo dentro de sua limitada capacidade, o senhor tende a conferir maiores 
responsabilidades aos que demonstraram ser fiéis. 

3) O que cada servo fez com os bens confiados pelo seu senhor e qual foi o 

resultado de cada um? Mat. 25:16-18. 

 

A Bíblia de Jerusalém e a Nova Versão Internacional dizem que “imediatamente” após 
a partida do senhor, o servo que recebeu cinco talentos saiu a trabalhar para ganhar 
mais cinco talentos. 

Os bons investidores sabem que o tempo é um fator determinante para o sucesso 
dos negócios. Pessoas dinâmicas e que desejam bons resultados não dormem no 
ponto. Sabem que muitas vezes os investimentos levam algum tempo para dar 
resultado. O senso de urgência do primeiro servo era muito grande porque ele não 
sabia quanto tempo o senhor demoraria para retornar e ele queria mostrar um bom 
resultado para o seu senhor assim que ele retornasse. 

4) Quanto tempo o senhor demorou para voltar? O que o senhor fez assim que 

retornou de sua longa viagem? Mat. 25:19 
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Demorou um pouco, mas o dia da prestação de contas chegou. Nem todos teriam 
boas notícias para dar ao senhor. Uns iriam mostrar os bons resultados, o terceiro iria 
apenas apresentar desculpas e justificativas. 

5) Qual foi a decisão do senhor após ouvir o resultado dos servos que dobraram o 

patrimônio a eles confiado? Mat. 25:20-23? 

 

Embora um talento representasse uma grande fortuna, para aquele rico senhor 
aqueles talentos provavelmente representavam apenas uma pequena parcela do seu 
patrimônio. Por isso disse “sobre o pouco foste fiel”. A grande recompensa dada aos 
servos de Deus que levam a sério as pequenas tarefas é ser promovido para assumir 
maiores responsabilidades. 

6) Qual a desculpa dada pelo terceiro servo? E qual foi a decisão do senhor após 

ouvir o decepcionante resultado? Mat. 25:24-30 

 

Indiretamente, o mau administrador colocou a culpa do seu fracasso no seu senhor. 
Ele disse: “Sei que o senhor é um homem severo... por isso tive medo”. Buscava, com 
isso, tentar aliviar sua responsabilidade. Mas a desculpa do servo preguiçoso não foi 
aceita, afinal os outros servos tiveram uma responsabilidade maior que a dele e 
conseguiram melhores resultados. 

O servo infiel representa o incrédulo. Ele pertence à mesma categoria das virgens 
tolas e do servo mau relatados nas parábolas anteriores. Ele representa também o 
cristão que não acredita que enfrentará uma prestação de contas com o seu senhor 
e, portanto, não dá prioridade em sua vida para investir no crescimento de seus bens 
espirituais.  

Perguntas para Reflexão: Com qual dos três servos da parábola você mais se 
identifica (pergunta individual)? Qual deveria ser o primeiro passo para 
desenvolvermos os talentos que o Senhor nos confiou? Qual é a maior distração que 
o mundo lhe oferece para desviar os seus olhos das prioridades espirituais? 
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LIÇÃO 9 – JUNTOS ATÉ A CEIFA 
Mat. 13:24-30; 36-43 

Joia da Revelação: “Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio; 
porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra.” - Eclesiastes 
3:17  

1) A que foi comparado o reino dos céus? Quem é aquele que semeia a boa 

semente? Mat. 13:24 e 37 

 

2) Quem é representado pela “boa semente”? Mat. 13:38 – primeira parte. 

 

Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi comparado com um semeador. Ao contrário da 
parábola do semeador onde as sementes representam a Palavra de Deus, na 
parábola do joio e do trigo as boas sementes representam “os filhos do reino”. Desta 
forma, entendemos que Jesus enviou (ou “semeou”) seus discípulos, os filhos do 
reino, para fazerem a boa obra na terra, representada na parábola pelo campo. 

É importante que cada um de nós entenda que somos a boa semente, plantada por 
Cristo nesta terra, para crescermos e darmos muito fruto. 

3) Qual foi a obra do inimigo? Onde e quando o inimigo fez sua obra? Mat. 13:25. 

 

4) Quem é representado pelo joio? Mat. 13:38 – segunda parte. 

 

Assim como o Filho do Homem fez sua obra de enviar os filhos do reino para frutificar 
na terra, o inimigo não ficou para trás. Sempre em oposição aos planos de Deus, o 
inimigo lançou sua destrutiva semente. Ele lança o mal no meio dos bons e se retira. 

Note que a semente de joio lançada pelo inimigo representa “os filhos do maligno”. 
Nem todas as criaturas são filhos de Deus. Há criaturas que, infelizmente, são filhas 
do maligno. Se você quiser saber o que caracteriza os filhos do maligno deverá 
consultar João 8:44. Os filhos do maligno são aqueles que não experimentaram o 
nascimento do Espírito e, por isso, são controlados pelo espírito do maligno. 
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5) Em que momento apareceu o joio? Mat. 13:26. 

 

O joio só aparece quando a erva boa cresce e frutifica. Não aparece antes disso. O 
inimigo não atira pedra em cachorro morto, mas atua para atrapalhar as pessoas que 
estão trabalhando e trazendo resultados para a obra de Deus. É por isso que o 
inimigo intensifica seu trabalho quando os filhos de Deus estão frutificando. 

6) Qual dúvida surgiu entre os servos do Pai de família? Mat. 13:27. 

 

Toda vez que vemos algo errado logo perguntamos: Quem é o responsável por isso? 
Ocorre que nem sempre o responsável está presente. Como vimos, o inimigo, após 
semear o joio, “retirou-se” (Mat. 13:25). O diabo veio para matar e destruir, mas o 
nosso Senhor veio para que tenhamos vida em abundância (João 10:10).  

7) Qual foi a proposta dos servos para resolver imediatamente o problema? Mat. 

13:27 e 28. 

 

8) O que o Pai de família ordenou? Mat. 13:29 

 

Deus atribuiu diversas funções e tarefas para os seus filhos, mas a tarefa de julgar, 
condenar e executar a condenação não foi atribuída para nós. Deus sabia que se 
tentarmos julgar e condenar o que é aparentemente o joio, provavelmente vamos 
cometer injustiças e levar o trigo à morte. 

O papel do trigo não é eliminar o joio, mas fornecer alimento. As boas obras dos filhos 
do reino além de servirem como um convincente testemunho em favor do evangelho 
são uma constante condenação aos filhos do maligno.  

Perguntas para Reflexão: Como conciliar a mensagem da parábola do trigo e do joio 
com a questão da disciplina eclesiástica? Quais erros os judeus, na época de Cristo, 
cometeram ao identificar quem era joio e quem era trigo? 
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LIÇÃO 10 – PERSISTINDO NA ORAÇÃO 
Texto Base: Luc. 18:1-8 

Joia da Revelação: “Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, 
pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz.” - Salmos 
55:16,17 

1) Quem foi o público-alvo da parábola de hoje? Qual é a principal lição que Cristo 

pretendia ensinar? Lucas 18:1 

 

Esta parábola foi contada para os discípulos logo após um breve discurso de Cristo 
sobre a Segunda Vinda (Lucas 17:22-37). Neste discurso Cristo menciona catástrofes 
e dá advertências para que seus discípulos permaneçam firmes em tempos difíceis. É 
neste contexto que a parábola de hoje está inserida.  

Cristo sempre ensinou que seus discípulos deveriam orar, mas em tempos de 
dificuldades o mais importante é perseverar na oração, sem desanimar. 

2) Como os dois personagens principais da parábola refletem dois extremos? Quem 

cada um deles representa? Lucas 18:2-3 

 

Os personagens desta parábola ocupavam posições bem distantes na pirâmide social 
da época. No topo da pirâmide estava um juiz, homem poderoso que por meio de 
uma simples decisão era capaz de mudar completamente a vida de uma pessoa, para 
o bem ou para o mal. Na base da pirâmide social estava a viúva. Sem status social, 
sem qualquer poder, sem pessoas que a ajudassem, ali estava a solitária viúva 
tentando obter uma sentença favorável para o seu caso. 

3) Que mandamento este juiz iníquo ignorava? Êxodo 22:22-24; Isaías 1:17. 

 

Naquela época apenas os homens se dirigiam aos tribunais. O fato da viúva ter se 
dirigido a um juiz revela que ela estava desamparada. Seu marido estava morto e ela 
não tinha irmão, filho, sobrinho nem qualquer outro homem na família para pleitear 
sua causa junto ao juiz. 

O juiz retratado na parábola era inescrupuloso. Não temia a Deus, não amava a 
justiça, não se preocupava com os injustiçados, era completamente indiferente às 
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dificuldades enfrentadas pelas pessoas mais fracas. Tudo indica que este juiz só 
pensava em si e não gostava de ser incomodado.  

4) Pelo fato da viúva “continuamente” suplicar àquele juiz, o que, ao final, ele 

decidiu? Por que o juiz mudou de postura? Lucas 18:4-5. 

 

O juiz cansou de ouvir a viúva. Ele não mudou de postura por ter se convencido da 
justiça, nem porque havia se arrependido de sua atitude fria e insensível. Ele não disse 
“vou fazer justiça porque neste caso é a atitude correta a ser tomada”, mas disse: 
“vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar” (NVI). 

A conclusão da história é que um juiz poderoso e insensível foi derrotado pela 
perseverança e persistência de uma viúva impotente. A perseverança foi a arma mais 
poderosa da viúva. 

5) Como Jesus se referiu a este juiz? Lucas 18:6 

 

6) Qual lição Jesus quis no ensinar ao, indiretamente, comparar o juiz injusto com o 

nosso Deus Justo? Lucas 18:7-8 

 

Devemos orar sempre, mas nos tempos angustiosos a oração deve ser continua. 
Assim como aquela viúva “continuamente” suplicava àquele juiz, nós devemos 
clamar incansavelmente ao nosso Deus. 

7) Que mensagem o Evangelho nos dá sobre a disposição de Deus atender às 

nossas súplicas? Mateus 7:7-11 

 

 

Perguntas para Reflexão: Como tem sido minha vida de oração? Tenho orado apenas 
eventualmente ou clamado “continuamente” como a viúva? Que experiências 
angustiosas de minha vida foram solucionadas por Deus em resposta à oração 
contínua? Ainda que esteja vivendo numa fase “tranquila” da vida, qual a importância 
da oração em tais circunstâncias favoráveis? 
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LIÇÃO 11 – COMO SER “DESPERDOADO”? 
Texto Base: Mat. 18:23-35 

Joia da Revelação: “Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão 
misericórdia.” - Mateus 5:7 

1) Qual foi a atitude do Rei para com o servo que lhe devia um altíssimo valor? 

Mateus 18:23-25. 

 

2) Qual foi o apelo do servo e a reação do senhor? Mateus 18:26-27;Miquéias 7:18. 

 

A dívida do servo do rei era impagável. Um talento correspondia a aproximadamente 
6 mil denários, salário de um trabalhador comum por mais de quinze anos! Dez mil 
talentos representava uma fortuna incalculável, equivalente ao salário de um 
trabalhador comum por mais de 100.000 anos. 

Diante dos clamores daquele servo, o rei teve compaixão do devedor, liberou sua 
família da prisão e decidiu perdoá-lo. Não propôs refinanciar a dívida ou trocá-la por 
algo do seu interesse. Simplesmente perdoou “movido de íntima compaixão”. 

3) Qual foi a atitude do servo perdoado quando se encontrou com um colega que 

lhe devia um valor relativamente pequeno? Mateus 18:28-30 

 

O servo cuja dívida acabara de ser perdoada não agiu com misericórdia para com o 
seu colega. Pelo contrário, “Agarrou-o e começou a sufocá-lo”. Observe que o clamor 
do conservo foi o mesmo usado pelo servo em relação ao rei: Ele se prostrou e 
implorou paciência, prometendo que tudo seria pago (comparar os versos 26 e 29). 

O perdão só tem eficácia em relação à pessoa perdoada quando é recebido de 
coração. Aqueles que são perdoados e recebem o perdão de todo o coração, sentem 
imensa gratidão e passam a demonstrar misericórdia com os seus devedores.  

O perdão não é apenas um cancelamento de dívida, é uma experiência espiritual apta 
a dignificar quem perdoa e transformar a vida de quem é perdoado, enriquecendo-a 
com a misericórdia divina. 

O fato daquele servo não ter perdoado o seu colega demonstra que o perdão 
concedido pelo rei não foi recebido em seu coração, houve perdão, mas não houve 
transformação. Foi um perdão ineficaz.  
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4) Que decisão o Rei tomou após saber que o servo que havia perdoado não foi 

capaz de agir com a mesma compaixão com o seu colega? Mateus 18:31-34 

 

Se num primeiro momento o perdão cancelou a dívida do servo, quando este se 
recusou a perdoar o seu conservo, o perdão outrora concedido pelo rei foi cancelado. 
Este servo demonstrou por sua conduta que o perdão recebido pelo rei não teve 
qualquer efeito prático no seu espírito. Foi um perdão nulo, sem efeito. Diante disso 
não restou alternativa ao rei senão declarar que o perdão foi revogado e restabelecer 
a dívida do primeiro servo. 

5) Qual é a condição determinada por Deus para que nossos pecados sejam 

perdoados? Mateus 18:35; 6:14; Marcos 11:25. 

 

O amor de Deus é incondicional. Deus ama a todos os seus filhos, 
independentemente de agirmos corretamente ou não. Mas o perdão é condicional. 
Deus perdoa nossas dívidas se perdoarmos os nossos devedores. 

É por esta razão que Jesus advertiu: “"Portanto, se você estiver apresentando sua 
oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe 
sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte 
e apresente sua oferta.” - Mateus 5:23 e 24. 

Todas as liturgias, cerimônias, cultos, ofertas e adoração que prestamos ao único 
Deus verdadeiro não têm nenhum efeito se estamos guardando mágoa de nossos 
irmãos. 

 

Perguntas para Reflexão: Como o perdão de Deus pode nos tornar pessoas mais 
misericordiosas? Posso ser considerado culpado por não perdoar o meu irmão se a 
capacidade de perdoar é um dom de Deus? Que medidas práticas devemos adotar 
se há anos guardamos mágoa de um irmão e temos dificuldades de perdoar? 
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LIÇÃO 12 – A ALEGRIA DO RESGATE 
Texto Base: Mat. 18:10-14; Luc. 15:1-10 

Joia da Revelação: “Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no 
céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não 
precisam arrepender-se” - Lucas 15:7 

1) Qual acusação lançada sobre Jesus serviu como motivação para uma das 

parábolas mais marcantes do seu ministério? Lucas 15:1-2 

 

A mensagem de Cristo tinha o poder de atrair os pecadores e, ao mesmo tempo, 
irritava os líderes da religião judaica. A tradição judaica tinha muitas regras 
relacionadas à necessidade de manter distância das coisas impuras. Jesus afrontava 
constantemente esta tradição: tocava em leprosos, tocava em mortos, em mulheres 
com fluxo de sangue, conversava com samaritanos, visitava a casa de cobradores de 
impostos, comia e bebia com pecadores. 

A grande acusação contra Jesus era “Este recebe pecadores” (Lucas 15:2). Esta 
acusação, para nós cristãos, deve soar como uma verdade maravilhosa. Sem saber, 
os fariseus e os escribas estavam pregando o maravilhoso evangelho do Reino de 
Deus. É uma boa nova maravilhosa o fato que Jesus recebe pecadores. Mas não é só 
isso: Jesus os perdoa e os transforma. Todos os que desejam perdão e transformação 
de vida devem ter a certeza que “Este recebe pecadores”. 

2) Que atitude é esperada de um pastor de ovelhas que, apesar de ter uma centena 

de ovelhas, deixa escapar apenas uma delas? Lucas 15:4 

 

Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não contou uma história de um pastor 
que deixou 99 ovelhas no aprisco e saiu para buscar a perdida. Também não é 
verdade que o pastor da história representa Jesus. 

Na realidade, a pergunta de Cristo “Que homem dentre vós?” queria dizer que 
qualquer pastor de ovelhas faria o mesmo. Para proteger e conservar seu rebanho, 
sairia em busca da ovelha perdida. 

A conduta do pastor seria a única conduta adequada para qualquer homem que 
naquela época atuasse neste ofício. 

3) Qual é a conduta e o sentimento esperado deste pastor assim que encontra a 

ovelha? Lucas 15:5-6. 

http://www.igrejacrista.com/


 

 
 

 

Igreja Cristã Bíblica Unitariana www.igrejacrista.com pág. 27 

 
 

 

4) Qual lição espiritual Jesus extraiu da parábola do pastor e das cem ovelhas? Lucas 

15:7. 

 

Suponha que seu filho seja sequestrado e fique durante alguns dias em cativeiro, sob 
o poder dos sequestradores. Certamente você não conseguirá dormir, trabalhar ou 
comer durante este período. Só terá angústia e incerteza e fará de tudo para 
conseguir ter seu filho de volta. Mas se o seu filho for resgatado, certamente haverá 
em sua casa uma comemoração e alegria tão grande, a qual não haveria caso ele 
nunca tivesse sido sequestrado. 

É esse sentimento de alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende e se 
coloca no caminho do Senhor. 

5) Que situação semelhante do cotidiano foi usada por Cristo para exemplificar a 

mesma lição? Quais são as semelhanças e diferenças em relação à parábola do 

pastor? Lucas 15:8-10. 

 

As duas parábolas tratam do resgate de algo que tinha sido perdido. A ovelha perdida 
representa aqueles que sabem que estão perdidos, mas não sabem o caminho de 
volta. Já a dracma perdida representa as pessoas que não têm consciência de que 
estão perdidas, mesmo assim Deus de uma forma ou de outra as alcança em algum 
tempo. 

Na próxima semana terminaremos o trimestre estudando sobre alguém que se 
perdeu, sabia que estava perdido, sabia o caminho de volta, e cujo retorno trouxe 
imensa alegria ao pai. 

 

Perguntas para Reflexão: No meu contexto familiar, de vizinhança, de trabalho, 
quem são as ovelhas perdidas? Por acaso existe dentro de minha casa alguma dracma 
perdida que merece uma diligente busca?  

 

 

http://www.igrejacrista.com/


 

 
 

 

Igreja Cristã Bíblica Unitariana www.igrejacrista.com pág. 28 

 
 

LIÇÃO 13 – OS DOIS FILHOS 
Texto Base: Luc. 15:11-32 

Joia da Revelação: “Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque 
este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado” – 
Lucas 15:32. 

A parábola que estudaremos nesta semana foi contada por Jesus logo após contar 
sobre a ovelha e a dracma perdidas. As três histórias são uma resposta aos fariseus 
que o criticavam por receber pecadores e comer com eles (Lucas 15:2). 

De todas as parábolas de Jesus, a do Filho Pródigo é a que traz mais detalhes, 
dramaticidade e emoção. Ela não foi contada para nos sentirmos bem, mas como 
uma admoestação para despertar a igreja. Se a história for bem compreendida, terá 
um efeito transformador em nossa vida e na vida da igreja. 

1) Que pedido o caçula fez ao seu pai? Qual foi a reação do pai? Lucas 15:11 e 12. 

 

Ao pedir a antecipação da herança para o pai vivo, aquele jovem estava dizendo “Pai. 
Você morreu para mim”. Sem dúvida isso causou enorme tristeza ao pai, que poderia 
ter recusado antecipar a herança, mas não o fez. O pai não queria que seu filho fosse 
forçado a ficar ao seu lado. Por isso, deu a ele o que pedira. O filho queria liberdade e 
acreditou que o caminho para conquistá-la seria afastar-se do pai sem olhar para trás.  

2) Que decisões erradas este jovem tomou e quais foram as consequências? Lucas 

15:13-16. 

 

Afastar-se do pai foi o primeiro passo para a completa decadência do filho mais 
jovem. Ele queria a liberdade, queria estar longe das regras do pai, mas em pouco 
tempo descobriu que estava escravizado pela miséria num país distante. Longe do 
pai, da família e da sua fé e confiando nos bens materiais o jovem foi rapidamente 
puxado para baixo. 

O pecado prometeu um caminho de liberdade e prazer sem limites, mas no final o 
jovem encontrou miséria, solidão e destruição.  

3) Qual foi a decisão acertada daquele jovem após passar por aquele período de 

dificuldades? Lucas 15:17-19 
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O jovem tentou se reerguer sozinho, arranjar um emprego, mas não teve êxito. O 
fundo do poço foi quando ele teve inveja dos porcos. Neste momento as Escrituras 
dizem que o jovem “caiu em si”, o que sugere que estava fora de si quanto tomou 
aquelas decisões desastradas. 

O primeiro passo para sair do buraco é lembrar do amor e benignidade do pai. 

4) Qual foi a reação do pai e a confissão do filho no reencontro? Lucas 15:20-21. 

 

O pai, quando vê o filho de longe, não espera ele chegar, mas vai correndo ao seu 
encontro. Beija-o, abraça-o e faz uma festa. Palavras humanas são insuficientes para 
descrever a alegria daquele pai. Embora o filho não se sinta digno de ser chamado de 
filho, o pai lhe dá um tratamento mais do que especial. 

5) Como o filho mais novo foi tratado pelo pai e qual foi a reação do filho mais velho? 

Lucas 15:22-30 

 

O filho mais velho representa aqueles que oficialmente nunca se afastaram do pai. 
São devotados membros da igreja, responsáveis no trabalho e cargos eclesiásticos, 
mas que são insensíveis com os irmãos mais fracos e não se regozijam com a salvação 
dos outros. O filho mais velho representava os fariseus, pessoas religiosas, 
conservadoras, radicais, mas que não tinha amor nem misericórdia. 

O personagem principal da parábola não é o Filho Pródigo, mas o Filho Insensível, o 
mais velho, o que tinha dificuldades em amar e sentir misericórdia do seu irmão que 
estava perdido. Todo membro da igreja precisa passar mais tempo refletindo sobre 
o irmão mais velho do que sobre o irmão mais novo. 

6) Qual foi a principal lição da parábola do filho pródigo? Lucas 15:31 e 32 

 

O grande objetivo da parábola é mostrar o contraste entre a alegria do Pai e a frieza 
dos fariseus em relação à salvação dos pecadores. Deus não apenas ama e salva seus 
filhos, mas também tem profunda alegria em salvar. 

Perguntas para Reflexão: Com qual personagem da parábola você mais se identifica? 
Como nossa igreja tem tratado os pecadores arrependidos: Como o pai tratou ou 
como o filho mais velho tratou? 
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