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MT 13 33-35 LC 13 20-21 

 
“ Disse-lhes outra parábola:O reino dos 
céus 
 
é semelhante ao fermento (zumh zume) 
que uma mulher (gunh gune) tomou 
(lambanw  lambano) e escondeu (egkruptw 
ekgrupto) em três medidas de farinha, até 
ficar tudo levedado (zumow zumoo). 
 
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 .” (Mateus 13:33-35 RA) 
 

 
“ Disse mais: A que compararei o reino de 
Deus? 
 
É semelhante ao fermento (zumh zume) 
que uma mulher (gunh gune) tomou 
(lambanw  lambano) e escondeu (egkruptw 
ekgrupto) em três medidas de farinha, 
até ficar tudo levedado (zumow zumoo).” 
(Lucas 13:20-21 RA) 
 
 
 
 

 

Nas três parábolas anteriores, mais esta, temos: 

 

O SEMEADOR – A rejeição/aceitação (dureza do coração) da Palavra de Deus, a ação do Diabo 

em quem não a recebe e as consequências aos homens (produtivos e improdutivos) 

 

O JOIO E O TRIGO – A oposição de Satanás aos que servem no Reino – é real, está descrita e 

prevista por Jesus. Nosso papel como quem conhece estes fatos revelados por Jesus e como 

devemos atuar. 

 

O GRÃO DE MOSTARDA – O ataque das forças malignas/diabólicas através da infiltração e uso 

do que foi plantado, deturpando com objetivo de confundir e desviar dos propósitos originalmente 

planejados. 

 

DINÂMICA (5 min) 

 

A interpretação mais popular nos apresenta o EVANGELHO (O fermento) permeando toda a 

humanidade (a massa de farinha), lenta, mas, firmemente, até que tudo esteja convertido 

(levedado) a Cristo. 

 

Esta é a parábola que mais destaca a resistência à apresentação do MILENIO, ocasião na qual 

Cristo reinará na terra e sobre todos. 

 

O FERMENTO, A MULHER E A FARINHA, inserindo a corrupção na Agencia Divina. 

 

Vamos analisar cada uma das figuras contidas na parábola: 
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O FERMENTO 

 

Em toda a Bíblia, o fermento é apresentado como algo “ruim”, “maligno” e a menos que Jesus 

quisesse semear confusão, não vejo razão para que o Espírito Santo, através da palavra do 

Senhor, o apresentasse aqui como um agende benéfico, pois, seria a ÚNICA ocorrência. 

No NT é sinônimo de FALSA DOUTRINA ou PRÁTICAS MALIGNAS. 

Devemos ainda considerar que Jesus, em oportunidades seguintes, usou o FERMENTO como 

similar a formas de corrupção e o Espírito Santo, através de Paulo, procedeu da mesma forma: 

 

“ E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus.” 
(Mateus 16:6 RA) 
 
 “ Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim: acautelai-vos 
do fermento dos fariseus e dos saduceus.  Então, entenderam que não lhes dissera que 
se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus.” 
(Mateus 16:11-12 RA) 
 
“ Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se 
atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos 
do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.” (Lucas 12:1 RA) 
 
“ entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no 
Dia do Senhor Jesus.  Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de 
fermento leveda a massa toda?  Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova 
massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, 
foi imolado.  Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o 
fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.” 
(1 Coríntios 5:5-8 RA) 
 
 “ Um pouco de fermento leveda toda a massa.” (Gálatas 5:9 RA) 
 
Também, devemos ter em mente a exigência da SANTIFICAÇÃO (separação) na vida do crente 
 
“ Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da 
prostituição;  que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e 
honra,” (1 Ts 4:3-4 RA) 
 
 “ porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação.” (1 Ts 
4:7 RA) 
 
 “ Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor,” 
(Hebreus 12:14 RA) 
 
Muitos intérpretes são levados a erro ao estabelecer um significado bom ao fermento por 

INTERROMPER o texto da parábola na palavra fermento. 
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Na realidade, a parábola só faz sentido se a frase estiver completa. 

 

A primeira ocorrência sobre FERMENTO aparece em Gn 18.6 

 

“ Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa três 
medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho.” (Gênesis 18:6 RA) 
 
 “ Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele; deu-lhes um banquete, fez 
assar uns pães asmos, e eles comeram.” (Gênesis 19:3 RA) 
 
“ Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas 
casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao sétimo dia, 
essa pessoa será eliminada de Israel.” (Êxodo 12:15 RA) 
 
“ Por sete dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas; porque qualquer que 
comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como 
o natural da terra.” (Êxodo 12:19 RA) 
 
“ Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem 
ainda fermento será encontrado em todo o teu território.” (Êxodo 13:7 RA) 
 
“Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem 

fermento amassada com azeite. (Levitico 2.5) 
 
“ Nenhuma oferta de manjares, que fizerdes ao SENHOR, se fará com fermento; 
porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao SENHOR.” 
(Levítico 2:11 RA) 
 
 “ Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a 
oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao SENHOR, e comei-a, sem 
fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é.” (Levítico 10:12 RA) 
 
“ Fermento não se achará contigo por sete dias, em todo o teu território; também da 
carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã.” 
(Deuteronômio 16:4 RA) 
 
“ Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado; nem ficará o sacrifício 
da Festa da Páscoa da noite para a manhã.” (Êxodo 34:25 RA) 
 
Agora, compare o que temos na Bíblia e que Jesus já disse ANTES a respeito dos seus seguidores 
FIÉIS: 
 
Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal; à tua oferta de manjares não 
deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus; em todas as tuas ofertas aplicarás sal.(Lv 

2.13) 
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“ Então, saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele; e disse: Assim diz o 
SENHOR: Tornei saudáveis estas águas; já não procederá daí morte nem esterilidade.” 
(2 Reis 2:21 RA)  
 
“ Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? 
Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.” (Mateus 
5:13 RA) 
 
 “ Bom é o sal; mas, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? 
Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros.” (Marcos 9:50 RA) 
 
O que é FERMENTO em nossos dias? 

 

1- Permissão para casamentos mixtos 

2- Associação com incrédulos 

3- Adoção de estilo de vida que nos afasta do ensino e prática  da Palavra 

4- Adoção de mentiras “inocentes” 

5- Não corrigir nossos filhos e netos 

6- Reagir como ímpios 

7- “Levar vantagem em tudo” 

8- Quem não rouba não fica rico 

9- Todo mundo faz...Se eu não fizer, outro faz... 

10-  

11-  

 
O FERMENTO “incha” a MASSA (A bola de fermento boia no copo com água) densidade 

 

O texto também fala que o FERMENTO foi TOMADO (lambanw  lambano) e ESCONDIDO 

(egkruptw ekgrupto) na MASSA 

 

TOMAR 
 
“ E qualquer que não tomar (bastazw  bastazo=pegar com as mãos) a sua cruz e vier 
após mim não pode ser meu discípulo.” (Lucas 14:27 RA) 
 
“ e, ao que quer demandar contigo e tirar-te (lambanw  lambano)  a túnica, deixa-lhe 
também a capa.” (Mateus 5:40 RA) 
 
 “ Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam 
(lambanw  lambano)  a vida.” (Mateus 12:14 RA) 
 
 “ Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: 
Simão, que te parece? De quem cobram (lambanw  lambano)  os reis da terra impostos 
ou tributo: dos seus filhos ou dos estranhos?” (Mateus 17:25 RA) 
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 “ E, agarrando-o (lambanw  lambano), lançaram-no fora da vinha e o mataram.” 
(Mateus 21:39 RA) 
 
ESCONDER 
 
(egkruptw ekgrupto) ESCONDER/MISTURAR 

 

Se fosse uma coisa para o bem, porquê ESCONDER? 

 

Somos chamados à SANTIFICAÇÃO (separados para uso exclusivo de Deus) 

 

A MASSA  

 

Nas figuras da Bíblia, é sempre uma coisa limpa e boa. 

Era aprox. 50% das ofertas de manjares 

A oferta de manjares seguia a oferta queimada e não podia conter fermento 

 

NOTE: 

 

A MASSA é para ser COZIDA EM FORNO (Vai esquentar o ambiente...) 
 

PORQUÊ A MULHER? 

 

Nas três primeiras parábolas o agente que toma a iniciativa é um HOMEM e SEMPRE o propósito 

do que é iniciado É BOM. 

 

Nesta parábola, o agente é UMA MULHER, para não restar dúvida de que o propósito inicial NÃO é 

BOM, que não é nenhum agente espiritual maligno, mas, um ser humano que se propõe à 

misturar para corromper e não deve ser confundido com nenhuma manifestação do Senhor (O 

Filho do Homem). 

 

CONCLUIR COM: 

 

É “NATURAL” que haja resistência a adotarmos conhecimentos novos, pois, tudo o que se opõe ao 
nosso conhecimento acumulado causa insegurança. 
Muito do que foi acumulado, foi acumulado a partir de confiança em quem ensinou, especialmente 
porque foram ou são pessoas com uma vida exemplar, que procuravam ou procuram viver por 
princípios da Palavra. 
 
Ocorre que, muitas vezes nos deixamos levar por alguma pressa e nem percebemos que Deus não 
nos MANDA fazer as coisas que são “automáticas”, mas, as que exigem que contrariemos a nossa 
natureza. 
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Com isto em mente, SEM julgarmos as pessoas que nos ensinaram diferente, façamos como 
aqueles de BERÉIA, para decidirmos com a sabedoria lá do alto e bom fundamento: 
 
“ Ora, estes de Beréia eram mais nobres (eugenhv eugenes=de mente nobre) que os de 
Tessalônica; pois receberam (decomai dechomai=seguraram) a palavra com toda a 
avidez (proyumia prothumia=zêlo), examinando (anakrinw anakrino=investigar, julgar) 
as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim.” (Atos 17:11 RA) 
 
Quando nos deparamos com quem resiste à apresentação do ensino correto, tenhamos esta 
disposição: 
 
“ Todos, pois, que somos perfeitos (teleiov teleios=completo, maduro), tenhamos este 
sentimento (fronew phroneo=ser sábio, ter entendimento, pensar); e, se, porventura, 
pensais (fronew phroneo=ser sábio, ter entendimento, pensar) doutro modo (eterwv 
heteros), também isto Deus vos esclarecerá (apokaluptw apokalupto=revelar, tornar 
conhecido).” (Filipenses 3:15 RA) 


