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LIÇÃO 1

Conhecendo as parábolas de Jesus

#conectou?
Encontramos no Novo Testamento 40 parábolas narradas por Jesus, são elas:
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);
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 (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 (Marcos 4.26-29);
A semente de mostarda (Mateus 13.31-32);
O servo fiel (Mateus 24.45-51);
Os servos vigilantes (Marcos 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)

Cada uma das parábolas tiveram e tem a função de nos fazer refletir sobre episódios do
cotidiano, nos fazer pensar sobre como tem sido a nossa conduta ética, moral, social e
espiritual.
Reflexão significa pensamento ou análise sobre uma situação determinada, ela tem o poder
de mudar comportamentos e condutas, que muitas vezes atrapalha o convívio social.
A reflexão faz com que o ser humano analise tudo o que acontece com ele e que
acontece a sua volta, é o momento em que nós pedimos contas a nós mesmos de como
tem sido a nossa vida em toda sua plenitude, ou seja, é uma análise das nossas relações
intra e interpessoais, profissionais, ministeriais e tantas outras formas de relações.
A reflexão nos ajuda analisando os comportamentos que temos, e o que tiramos de
bom ou ruim das situações em geral.
A reflexão nos ajuda a vencer a impulsividade, e automaticamente faz com que nós
tenhamos mais decisões acertadas.
As parábolas que Jesus narrou, tem exatamente a função de nos induzir e instigar a
refletir na forma como temos conduzido a nossa vida.

