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INTRODUÇÃO: 

Figuras de linguagem são comuns a cada cultura: 

“Cada macaco no seu galho”, em casa de ferreiro o espeto é de pau”, “a cavalo 

dado não se olham os dentes”, “ o bom cabrito não berra”, mais vale um 

pássaro na mão do que dois voando”, ... 

Para bolh LADO + LANÇAR COMPARAR 

Geralmente história curta, comparação baseada em fatos verdadeiros com o 
fim de ensinar lições a respeito do Reino de Deus, ou de sabedoria ou moral 
{#Mateus 13.3-23}. 
No AT encontram-se algumas parábolas: {#2Sm 12.1-4; 14.6-7}, {#Is 5.1-7; 
Ez 19.1-9; 23.1-49; 24.1-14}. 
 
São 44 as parábolas de Jesus registradas nos Evangelhos, alistadas a seguir 
em ordem alfabética: 
 
o administrador desonesto {#Lc 16.1-9} 
o amigo importuno {#Lc 11.5-8} 
as bodas {#Mt 22.1-14} 
o bom samaritano {#Lc 10.29-37} 
a casa vazia {#Mt 12.43-45} 
coisas novas e velhas {#Mt 13.51-52} 
o construtor de uma torre {#Lc 14.28-30} 
o credor incompassivo {#Mt 18.23-35} 
o dever dos servos {#Lc 17.7-10} 
as dez virgens {#Mt 25.1-13} 
os dois alicerces {#Mt 7.24-27} 
os dois devedores {#Lc 7.40-43} 
os dois filhos {#Mt 21.28-32} 
a dracma perdida {#Lc 15.8-10} 
o fariseu e o publicano {#Lc 18.9-14} 
o fermento {#Mt 13.33} 
a figueira {#Mt 24.32-33} 
a figueira estéril {#Lc 13.6-9} 
o filho pródigo {#Lc 15.11-32} 
a grande ceia {#Lc 14.15-24} 
jejum e casamento {#Lc 5.33-35} 
o joio {#Mt 13.24-30,36-43} 
o juiz iníquo {#Lc 18.1-8} 
os lavradores maus {#Mt 21.33-46} 
os meninos na praça {#Mt 11.16-19} 
a ovelha perdida {#Lc 15.3-7} 
o pai vigilante {#Mt 24.42-44} 
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a pedra rejeitada {#Mt 21.42-44} 
a pérola {#Mt 13.45-46} 
os primeiros lugares {#Lc 14.7-11} 
a rede {#Mt 13.47-50} 
o rei que vai para a guerra {#Lc 14.31-32} 
o remendo com pano novo {#Lc 5.36} 
o rico e Lázaro {#Lc 16.19-31} 
o rico sem juízo {#Lc 12.16-21} 
o semeador {#Mt 13.3-9,18-23} 
a semente {#Mc 4.26-29} 
a semente de mostarda {#Mt 13.31-32} 
o servo fiel {#Mt 24.45-51} 
os servos vigilantes {#Mc 13.33-37} 
os talentos {#Mt 25.14-30} 
o tesouro escondido {#Mt 13.44} 
os trabalhadores da vinha {#Mt 20.1-16} 
o vinho e os odres {#Lc 5.37}.  
 

As parábolas diferem das outras narrativas por não mencionarem nomes de 

pessoas, locais etc. (ex: O rico e Lázaro Lc 16:20 ss) 

Muitos defendem que as parábolas de Jesus eram um meio de facilitar o 

entendimento das pessoas ao que Ele ensinava. Será? 

Vamos verificar isto:  

“ Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel.  Para aprender a 
sabedoria e o ensino; para entender as palavras de inteligência;  para obter o 
ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a eqüidade;  para dar aos simples 
prudência e aos jovens, conhecimento e bom siso.  Ouça o sábio e cresça em 
prudência; e o instruído adquira habilidade  para entender provérbios e 

parábolas (huylm m@liytsah, παραβολὴν), as palavras e enigmas dos 

sábios.  O temor do SENHOR é o princípio do saber, mas os loucos 
desprezam a sabedoria e o ensino.” (Provérbios 1:1-7 RA) 
 

“ Escutai, povo meu, a minha lei; prestai ouvidos às palavras da minha boca.  

Abrirei os lábios em parábolas (lvm mashal, παραβολαῖς) e publicarei 

enigmas dos tempos antigos.  O que ouvimos e aprendemos, o que nos 
contaram nossos pais,  não o encobriremos a seus filhos; contaremos à 
vindoura geração os louvores do SENHOR, e o seu poder, e as maravilhas 
que fez.” (Salmos 78:1-4 RA) 
 
 “ para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem 
dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos;  e que não 
fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de 
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coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus.” (Salmos 78:7-
8 RA) 
 
“ Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas 

por parábolas (parabolh parabole)?  Ao que respondeu: Porque a vós 
outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não 
lhes é isso concedido.  Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância; 
mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.  Por isso, lhes falo por 

parábolas (parabolh  parabole); porque, vendo, não vêem; e, ouvindo, não 
ouvem, nem entendem.  De sorte que neles se cumpre a profecia de 
Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis; 
vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis.  Porque o 
coração deste povo está endurecido (1), de mau grado ouviram com 
os ouvidos e fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os 
olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam 
(epistrefw epistrepho) e sejam por mim curados.” (Mateus 13:10-15 
RA) 
 
(*)Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós 
perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo;  pelo 
contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se 
chama Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano 
do pecado.” (Hebreus 3:12-13 RA) 
 
“ Depois, o indignaram nas águas de Meribá, e, por causa deles, 
sucedeu mal a Moisés,” (Salmos 106:32 RA) 
 
“ Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele 
procedem as fontes da vida.” (Provérbios 4:23 RA) 
 
“ Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca 
fala do que está cheio o coração.” (Mateus 12:34 RA) 
 
 “ O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau 
tesouro tira o mal; porque a boca fala do que está cheio o coração.” (Lucas 
6:45 RA) 
 
“ porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.” (Mateus 
6:21 RA) 
 
“ Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração;” (Deuteronômio 
6:6 RA) 
 
“ Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o SENHOR, teu Deus, te guiou no 
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o 
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que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.” 
(Deuteronômio 8:2 RA) 
 
“ Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido; antes, andaram, cada um, 
segundo a dureza do seu coração maligno; pelo que fiz cair sobre eles 
todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não 
cumpriram.” (Jeremias 11:8 RA) 
 
“ Vós fizestes pior do que vossos pais; pois eis que cada um de vós anda 
segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a 
mim.” (Jeremias 16:12 RA) 
 
“ Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente 
corrupto; quem o conhecerá?  Eu, o SENHOR, esquadrinho o coração, eu 
provo os pensamentos; e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, 
segundo o fruto das suas ações.” (Jeremias 17:9-10 RA) 
 
“ Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a 
mim; pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração.” 
(Ezequiel 3:7 RA) 
 
“ Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar;  e 
grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e 
se assentou; e toda a multidão estava em pé na praia.  E de muitas coisas lhes 

falou por parábolas (parabolh parabole) e dizia: Eis que o semeador saiu 
a semear.  E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, 
a comeram.  Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo 
nasceu, visto não ser profunda a terra.  Saindo, porém, o sol, a queimou; e, 
porque não tinha raiz, secou-se.  Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos 
cresceram e a sufocaram.  Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto: a cem, 
a sessenta e a trinta por um.  Quem tem ouvidos para ouvir , ouça.  Então, 
se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por 

parábolas (parabolh  parabole)?  Ao que respondeu: Porque a vós outros 
é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é 
isso concedido.  Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância; mas, ao 
que não tem, até o que tem lhe será tirado.  Por isso, lhes falo por 

parábolas (parabolh parabole); porque, vendo, não vêem; e, 
ouvindo, não ouvem, nem entendem.” (Mateus 13:1-13 RA) 
 
“ Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábolas 
nada lhes dizia;  para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do 

profeta: Abrirei em parábolas (parabolh parabole) a minha boca; 

publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo .” (Mateus 13:34-35 
RA) Ver Sl 78 
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“ Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola 

(parabolh parabole) o apresentaremos?  É como um grão de mostarda, 
que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra;  mas, 
uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita 
grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra.  
E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o 

permitia a capacidade dos ouvintes.  E sem parábolas (parabolh 

parabole) não lhes falava; tudo, porém, explicava em particular aos 
seus próprios discípulos.” (Marcos 4:30-34 RA) 
 

“ Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as 

cidades, disse Jesus por parábola (parabolh parabole):  Eis que o 
semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho; foi 
pisada, e as aves do céu a comeram.  Outra caiu sobre a pedra; e, tendo 
crescido, secou por falta de umidade.  Outra caiu no meio dos espinhos; e 
estes, ao crescerem com ela, a sufocaram.  Outra, afinal, caiu em boa terra; 
cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.  E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que 

parábola (parabolh parabole) é esta?  Respondeu-lhes Jesus: A vós 
outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; aos demais, fala-

se por parábolas (parabolh parabole), para que, vendo, não vejam; e, 
ouvindo, não entendam. 
 

NOTAR AS EXPRESSÕES: 

...vede como ouvis... (Lc 8.18) 

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça... 

PRESTE ATENÇÃO!!! 

A parábola é para os que creem (*). Os descrentes “perdem o bonde”, 

precisam da iluminação do Espírito para ser entendida e como 

descrentes, não a tem. 

“ Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão; homem este justo 
e piedoso que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo 
estava sobre ele.  Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela 
morte antes de ver o Cristo do Senhor.  Movido pelo Espírito, foi ao 
templo; e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem 
com ele o que a Lei ordenava,  Simeão o tomou nos braços e louvou a 
Deus, dizendo:  Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, 
segundo a tua palavra;  porque os meus olhos já viram a tua salvação,  
a qual preparaste diante de todos os povos:  luz para revelação aos 
gentios, e para glória do teu povo de Israel.  E estavam o pai e a mãe 
do menino admirados do que dele se dizia.  Simeão os abençoou e 
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disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado 
tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para 
ser alvo de contradição  (também uma espada traspassará a tua 
própria alma), para que se manifestem os pensamentos de muitos 
corações.” (Lucas 2:25-35 RA) 
 
Muitas vezes, o entendimento não é imediato, mas, fruto de 

meditação no que foi dito e ouvido com interesse verdadeiro. 

(Nicodemus) 

Concluindo esta parte, a PARÁBOLA É UMA FORMA DE JUÍZO! 

II 

Entre as características das parábolas de Jesus, temos o fato de em todas as 

oportunidades elas refletem com CLAREZA as BOAS NOVAS (mais do que 

salvação do inferno), a natureza ESCATOLÓGICA da sua pregação, a 

intensidade de suas conclusões no sentido de oportunidades de 

ARREPENDIMENTO (metanoia metanoia) (**) e os conflitos com o 

FARISAÍSMO. 

(**)  

“ E logo cantou o galo pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou da 
palavra que Jesus lhe dissera: Antes que duas vezes cante o galo, tu 
me negarás três vezes. E, caindo em si, desatou a chorar.” (Marcos 
14:72 RA)   Comp com Mc 14.26-30 
 
 “ Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm 
pão com fartura, e eu aqui morro de fome!” (Lucas 15:17 RA) 
 
“ Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora, sei, verdadeiramente, que 
o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a 
expectativa do povo judaico.” (Atos 12:11 RA) 
 

Nossa atitude, ao lermos as PARÁBOLAS DE JESUS, deve ser a de nos 

percebermos diante de Jesus; quando lemos/estudamos as PARÁBOLAS, nos 

deixarmos ser alcançados pela dificuldade inicial de entendimento e então, 

orando ao Espírito para que nos ilumine a mente, virmos entender o que Jesus 

pretendia com a PARÁBOLA. Ter atitude positiva quanto a Jesus e seu ensino. 

Precisamos ter em mente que, especialmente nos tempos do início da Igreja, as 

PARÁBOLAS foram ganhando uma série de interpretações e reinterpretações, 

nem sempre adequadas e muitas permaneceram ou deixaram resquícios até 
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hoje, especialmente no que se refere a ALEGORIAS e com isto, afastando da 

nossa percepção o real ensino de Jesus naquelas ocasiões. 

Precisamos ainda, ter em mente que algumas dificuldades com textos tem a ver 

com o fato que, Jesus falou em ARAMAICO, isto foi escrito em HEBRAICO, 

depois, traduzido para GREGO, INGLÊS, PORTUGUÊS e, neste processo, muitos 

conceitos originais foram sendo adaptados, mal traduzidos, perdidos. 

Porém, não nos cabe o direito de julgarmos estas dificuldades, mas, buscar 

orientação no Espírito de Deus de forma que possamos comparar textos bíblicos 

com outros textos bíblicos, doutrinas bíblicas aplicáveis, conhecer o caráter de 

Deus etc. 

“ As coisas encobertas pertencem ao SENHOR, nosso Deus, porém as 
reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para 
que cumpramos todas as palavras desta lei.” (Deuteronômio 29:29 
RA) 
 
“ Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu 
próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, 
ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.” (1 Coríntios 2:11 RA) 
 
 “ Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria 
humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais 
com espirituais.” (1 Coríntios 2:13 RA) 
 
“ Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o 
poder de Deus.” (Mateus 22:29 RA) 
 

Outra característica é que, as PARÁBOLAS tem ensinos com visão 

ESCATOLÓGICA, focalizando o REINO DE DEUS/DOS CÉUS e sua importância 

(12 x 120) 

As PARÁBOLAS são a oportunidade de uma confrontação ao nosso “modo de 

viver” (= mundo, ricos etc) 

Nestes estudos, é MUITO IMPORTANTE a “bagagem” de conhecimentos do VT, 

pois, muitas vezes Jesus pretendia que seus ouvintes utilizassem aquelas 

doutrinas para auxiliar no entendimento. Era preciso “RUMINAR”. 

Hoje, temos mais informações que os daquela época, portanto, temos mais a 

ser “cobrados”. 

“ Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas 
dignas de reprovação levará poucos açoites. Mas àquele a quem muito 
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foi dado, muito lhe será exigido; e àquele a quem muito se confia, 
muito mais lhe pedirão.” (Lucas 12:48 RA) 
 

A PARÁBOLA revela-se aos que buscam a VERDADE e não se apoiam em  

autojustificações etc. 

FINALMENTE, Jesus queria destacar que ESTIVESSEMOS PREPARADOS para o 

futuro. 

III 

PARÁBOLAS devem ser interpretadas sob um conjunto de regras: 

1- Identifique a natureza exata e os detalhes de costumes, praticas e 

elementos que formam a estória da PARÁBOLA. 

2- Identifique a verdade central que a PARÁBOLA procura enfatizar. Todos 

os detalhes em uma PARÁBOLA devem estar em harmonia com esta 

verdade ou então a interpretação está errada. PARÁBOLAS demandam 

uma resposta a uma pergunta ou resolvem um problema. A 

interpretação deve responder a esta demanda. 

3- Identifique quanto de cada PARÁBOLA é interpretada por Jesus. 

4- Verifique se há “dicas” no contexto em ralação ao significado da 

PARÁBOLA. 

5- Cada PARÁBOLA deve ser considerada como uma unidade e, em 

princípio, não deve “transferir” lições ensinadas em outra. 

6- A PARÁBOLA NUNCA deve ser a primeira fonte de ensino. Não se deve 

construir doutrinas sobre uma PARÁBOLA, mas, aplicar doutrinas e 

outros conhecimentos de princípios bíblicos para interpretá-las. 

PARÁBOLAS constituem aproximadamente 1/3 de todos os ensinos de Jesus 

registrados no NT. 

Vamos ler Mt 13: 34 ss. Jesus está cumprindo uma profecia que sustenta que 

Ele é o Messias. 

“ Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem 
parábolas nada lhes dizia;  para que se cumprisse o que foi dito por 
intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca; publicarei 
coisas ocultas desde a criação do mundo. 
 
Compare com: 
“ Então, disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais; 
vede, vede, mas não percebais.  Torna insensível o coração deste 
povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não 
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venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender 
com o coração, e se converta, e seja salvo.” (Isaías 6:9-10 RA) 
 
Leia Mt 13.10-15 Eles não podem ver o que está totalmente revelado. 
 
“ Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que 
lhes falas por parábolas?  Ao que respondeu: Porque a vós outros é 
dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é 
isso concedido.  Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância; 
mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.  Por isso, lhes falo 
por parábolas; porque, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem, nem 
entendem.  De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: 
Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis; vereis com 
os olhos e de nenhum modo percebereis.  Porque o coração deste 
povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e 
fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os olhos, ouçam 
com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por 
mim curados.” (Mateus 13:10-15 RA) 
 

IV 

UMA PALAVRA SOBRE “O REINO” 

Poucos assuntos no NT são tão abordados quanto o REINO (De Deus ou dos 

Céus) 

Por esta razão, parece aos estudiosos desta matéria, que são fundamentais 

para a Igreja.  

Qual é o testemunho do Senhor referente a este assunto, no VT? 

Em Is 2 foi profetizado que o Templo, naquele dia, será elevado às alturas e 

que as nações devem se dirigir para lá. 

Jerusalém será o local em que a Palavra de Deus será ensinada e de onde irá 

adiante. 

O Senhor governará as nações e como resultado de sua repreensão a paz será 

estabelecida em todos os lugares. 

As armas de guerra serão transformadas em ferramentas de paz, pois, não será 

mais necessárias para destruição dos homens e/ou para defesa da vida e/ou 

propriedade. 

Israel caminhará na luz da face de Deus. 
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ISTO JÁ ESTÁ CUMPRIDO EM NOSSOS DIAS? 

Veja, por exemplo, a profecia no Cap XI de Isaias: Nada está cumprido do vr 4 

até vr 16. 

“ Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.” (Mateus 3:2 
RA) 
 
 “ Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, 
porque está próximo o reino dos céus.” (Mateus 4:17 RA) 
 
 “ Arrependei-vos (metanoew metanoeo), pois, e convertei-vos 

(epistrefw epistrepho) para serem cancelados os vossos pecados,” 
(Atos 3:19 RA) 
 

SALVAÇÃO – GRAÇA 

ENTRAR NO REINO – APLICAÇÃO, ESFORÇO PESSOAL, BUSCA. 

NÃO ENTRAR NO REINO – DESQUALIFICAÇÃO 

ENTRAR NO REINO NOS É PROPOSTO COMO UM OBJETIVO A SER 

PERSEGUIDO: 

“ Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, 
aproximaram-se os seus discípulos;  e ele passou a ensiná-los, 
dizendo:  Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus.  Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados.  Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.  
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
fartos.  Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia.  Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a 
Deus.  Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados 
filhos de Deus.  Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, 
porque deles é o reino dos céus.  Bem-aventurados sois quando, por 
minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e, mentindo, 
disserem todo mal contra vós.  Regozijai-vos e exultai, porque é 
grande o vosso galardão nos céus; pois assim perseguiram aos 
profetas que viveram antes de vós.” (Mateus 5:1-12 RA) 
 
“ Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos 
escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.” (Mateus 5:20 
RA) 
 
“ buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas 
estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:33 RA) 
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“ Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, 
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.” 
(Mateus 7:21 RA) 
 
“ Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro 
pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais:  circuncidado ao 
oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de 
hebreus; quanto à lei, fariseu,  quanto ao zelo, perseguidor da igreja; 
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.  Mas o que, para mim, 
era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.  Sim, deveras 
considero tudo como perda, por causa da sublimidade do 
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor; por amor do qual perdi 
todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo  e 
ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a 
que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada 
na fé;  para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão 
dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte;  para, 
de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.  Não que eu 
o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para 
conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.  
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa 
faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para 
as que diante de mim estão,  prossigo para o alvo, para o prêmio da 
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.  Todos, pois, que somos 
perfeitos, tenhamos este sentimento; e, se, porventura, pensais 
doutro modo, também isto Deus vos esclarecerá.” (Filipenses 3:4-15 
RA) 
 

 “ sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados 
dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo;” (2 Ts 
1:5 RA) 
 

“ Ou não sabeis que os injustos (adikov adikos=fraudulento) não 

herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros (pornov 
pornôs), nem idólatras, nem adúlteros (moicov moichos=infiel a Deus), 
nem efeminados, nem sodomitas,  nem ladrões, nem avarentos, nem 
bêbados, nem maldizentes, nem roubadores (arpax harpax=extorsão) 
herdarão o reino de Deus.” (1 Coríntios 6:9-10 RA) 
 

“ Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 
lascívia,  idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, 
discórdias, dissensões, facções,  invejas, bebedices, glutonarias e 
coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como 
já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais 
coisas praticam.” (Gálatas 5:19-21 RA) 
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