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Parábola 
 

1 - Jesus sempre falava em parábolas com o povo, mas explicava a parábola para os seus 

discípulos (Mc 4.34) 

 

2 - Os discípulos de Jesus sempre entenderão as parábolas 

 

3 - Leitura bíblica em classe 

 

4 - Introdução 

 

5 - O problema da linguagem humana para explicar a realidade 
 

Exemplos: 

 

 - Pôr do sol e nascer do sol 

 - Push em inglês significa empurrar para nós brasileiros 

 - A física chama de átomo (indivisível) o que não é átomo, pois ele pode se dividir e também não é menor 

pois temos os fótons e glúons que são menores que os átomos 

 - A Bíblia diz que Deus se arrependeu (Gn 6:7) e ao mesmo tempo diz que Deus não se arrepende (Nm 

23:19). A Palavra hebraica para o arrependimento de Deus é “tristeza” e a do arrependimento do homem é 

“mudança de mente” (metanóia) 

 - Numa tentativa de entender quem é Jesus na realidade, nós temos 86 definições de quem é Jesus Cristo: 

 

No Novo Testamento, os títulos usados para Jesus, a saber: 

 

- Advogado I Jo 2:1. 

- Amado Ct 1:14; Ct 2:3; Ct 4:16; Ct 5:2; Ct 6:3; Ef 1:6; Mt 3:17; Is 5:1. 

- Alfa Ap 1:8; Ap 21:6. 

- Altíssimo Lc 6:35. 

- Árvore da Vida Ap 2:7; Ap 22:2; Pr 3:18. 

- Anjo da Aliança Mt 3:1. Anjo de Deus Ex 14:19; Ex 23:23; Dn 6:22; Gn 22:15. 

- Anjo do Senhor Mt 1:20; Jz 6:11; Jz 13:3. 

- Autor da Salvação Hb 5:9. 

- Autor da Vida At 3:15. 

- Bendito Mc 23:39; Mc 21:9; Lc 1:68; Lc 19:38; II Co 1:3. 

- Cordeiro I Co 5:7; Ap 5:12; Ap 6:1; Ap 6:12. 

- Cordeiro de Deus Jo 1:29; Jo 1:36. 
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- Cordeiro Pascal Jo 1:29; Jo 1:36. 

- Consumador Hb 12:2. 

- Bispo de nossas almas I Pe 2:25. 

- Cabeça do Corpo Col 1:18. 

- Cabeça da Igreja Ef 5:23. 

- Cristo de Deus I Co 3:23. 

- Cristo Mt 2:4; Mt 16:16; Mt 24:23; Mc 8:29; Lc 4:41; Jo 20:31; Lc 9:20; Lc 23:2. 

- Cristo Jesus Rm 6:3; II Co 4:5; Ef 2:20. 

- Caminho Jo 14:6; Is 30:21. 

- Consolador Jo 14:26; Jo 15:26; Jo 16:7. 

- Digno Ap 4:11; Ap 5:12. 

- Deus conosco Mt 1:23. 

- Emanuel Mt 1:23; Is 7:14. 

- Estrela da manhã Ap 22:16. 

- Estrela da Alva II Pe 1:19. 

- Filho Mt 1:23; Lc 1:13; Mt 13:55; Mt 21:7. 

- Filho Amado Mc 12:6; Lc 20:13; Mc 1:11; Mt 3:17. 

- Filho de Deus Mt 5:9; Jo 20:31; Lc 1:35; Mc 1:1; Hb 6:6. 

- Filho do Homem Mt 16:27; Hb 2:6; Ap 1:13; Lc 12:32,40; Mt 10:23; At7:56; Mt 16:13; Jo 8:28; Mt 9:6; Mt 

13:37; Mt 17:9,22; Mc 8:32; Mc 9:12; Lc 6:22; Lc 9:56; Jo 3:13. 

- Filho de Davi Mt 21:9,15; Mt 20:30,31; Mt 12:23. 

- Filho do Altíssimo Lc 1:32. 

- Jesus Jo 20:31; Lc 1:31; Mt 1:21,25; At 18:5; At 18:18. 

- Juiz Tg 5:9; 

- Justo At 22:14; Sl 119:137; Sl 145:17; Is 45:21. 

- Leão de Judá Ap 5:5. 

- Luz Jo 12:46; Jo 8:12; Sl 27:1; Is 60:20; Mq 7:8. 

- Legislador Tg 4:12; Is 33:22. 

- Messias Jo 1:41; Jo 4:25; Dn 9:25. 

- Mediador I Tm 2:5; Hb 9:15; Hb 12:24. 

- Pão Vivo Jo 6:51. 

- Príncipe At 5:31; At 3:15; Is 55:4; Dn 8:25. 

- Noivo Mt 25:1; Mc 2:19; Is 62:5. 

- Nazareno Mt 2:23; Lc 24:19. 

- Ômega Ap 1:8; Ap 21:6. 

- Primogênito Ap 1:5; Mq 6:7; Rm 8:29; 

- Primícias dos que dormem I Co 15:20. 

- Pastor Jo 10:11; Hb 13:20; I Pe 5:4; Sl 23:1; Sl 80:1. 

- Porta Jo 10:9. 

- Pedra Angular Ef 2:20; At 4:11; I Pe 2:6. 

- Pedra de esquina I Pe 2:7. 
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- Rei Lc 19:38; Jo 12:15; Jo 19:14; Sl 5:2; Sl 44:4; Sl 47:7; Is 33:22; Is 43:15; Ap 17:14; Zc 14:9. 

- Rei dos Judeus Lc 23:38; Jo 18:33. 

- Rei dos Reis Lc 23:38; Jo 19:19; Ap 19:16; I Tm 6:15. 

- Rei das Nações Ap 15:3; Jr 10:7. 

- Rei de Israel Jo 12:13. 

- Raiz de Davi Ap 5:5. 

- Sumo Sacerdote Hb 4:14. 

- Senhor I Co 15:5-7; II Co 4:5; Fl 2:11; Cl 2:6. 

- Senhor dos Senhores Ap 19:16; I Tm 6:15. 

- Santo Ap 4:8. 

- Soberano Ap 6:10. 

- Salvador Lc 2:11; II Pe 3:18. Sol Sl 84:11; 

- Todo Poderoso Ap 1:8; Ap 4:8; Ap 15:3; Ap 21:22. 

- Ungido de Deus I Sm 24:10. 

- Verdade Jo 8:32; Jo 14:6. 

- Vida Jo 14:6. 

- Verbo Jo 1:1; Jo 1:14; I Jo 1:1; Ap 19:3. 

- Verdadeiro Ap 19:11; Jo 15:5; Jo 15:1. 

- Descendente de Mulher Gn 3:15. 

- O que batizava com o Espírito Santo Jo 1:33. 

- O que dá testemunho de si mesmo Jo 8:18. 

- O que haveria de vir Mt 11:3. 

- Eleito por Deus Lc 9:35. 

- Fiel Testemunha Ap 1:5. 

- Fiel e Verdadeiro Ap 19:11. 

- Filho de Deus Bendito Lc 1:32. 

- Filho do Pai II Jo 3. 

- Imagem do Deus invisível Cl 1:15. 

- Mistério e Esperança do ser humano Cl 1:27. 

- Pedra Espiritual I Co 10:4. 

- Plenitude da Divindade Cl 2:9. 

- Primícia I Co 15:20. 

- Redentor Is 59:20. 

- Libertador Rm 11:26,27. 

 

7 - Algumas palavras não podem ser traduzidas de um idioma para outro, apenas explicada, 

exemplos (2, 4, 6, 15): 
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1 – Do alemão: Waldeinsamkeit 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Um sentimento de solidão ao estar envolto pelas árvores e em contato com a natureza. O poeta Ralph 

Waldo Emerson escreveu um poema sobre esse tipo de sensação. 

 

2 – Do italiano: Culaccino 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

A marca de água que um copo gelado deixa quando é posto sobre as mesas – agora você pode descrever 

aquelas marquinhas de água. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
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3 – Do esquimó: Iktsuarpok 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Aquela sensação de que alguém está chegando e faz com que você vá verificar constantemente se há 

pessoas do lado de fora (também indicando um pouco de impaciência). 

 

4 – Do japonês: Komorebi 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Uma palavra poética que os japoneses têm para descrever quando a luz do sol é filtrada pelas folhas das 

árvores antes de chegar ao chão, criando sombras e buracos de luminosidade. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
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5 – Do russo: Pochemuchka 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Termo para nomear aquelas pessoas que simplesmente fazem perguntas demais sobre qualquer tipo de 

assunto: os "perguntadores". 

 

6 – Do espanhol: Sobremesa 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Opa! Apesar de possuirmos essa palavra no português, o significado não é o equivalente na Espanha. Por 

lá, sobremesa é aquele momento em que conversamos com as pessoas que almoçaram e jantaram com a 

gente após termos terminado as refeições. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
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7 – Do indonésio: Jayus 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Uma gíria popular para definir o instante em que alguém conta uma piada muito ruim ou sem qualquer 

senso de humor, mas mesmo assim as pessoas não conseguem evitar rir. 

 

8 – Do havaiano: Pana Poo 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Sabe quando você se esquece do lugar das chaves do carro, de casa ou qualquer outra coisa e leva os 

dedos à cabeça e faz aquele esforço para se lembrar? Pois é, os havaianos possuem uma palavra para essa 

atitude: panna poo. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
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9 – Do francês: Dépaysement 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Esse é o sentimento de não pertencer a um país ou uma cultura, de quando você se sente deslocado de 

sua origem ou um imigrante em qualquer lugar. 

 

10 – Do urdu: Goya 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Essa palavra é um tanto complexa, pois é normalmente utilizada para analisar as narrativas de histórias, se 

elas são capazes de criar um bom suspense e um senso de descrença do que pode ocorrer nas próximas 

páginas. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
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11 – Do sueco: Mangata 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Huffing Post 

Essa palavra descreve aquele caminho de luz que a Lua cria com seu reflexo sobre a água do mar. 

 

12 – Do tcheco: Litost 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

Sentimento de quando alguém imagina o estado de sua própria miséria no futuro e fica agoniado com a 

possibilidade. 

 

http://www.huffingtonpost.com/ella-frances-sanders/11-untranslatable-words-f_b_3817711.html?view=print&comm_ref=false
http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
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13 – Do alemão: Drachenfutter 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

Termo para descrever os maridos que sempre dão presentes para suas esposas para compensar as 

desculpas esfarrapadas de quando chegam muito tarde em casa. 

 

14 – Do tcheco: Prozvonit 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

Gíria para os que ligam para um celular somente uma vez e já desligam para que a outra pessoa ligue de 

volta. Algo equivalente ao nosso "dar um toque". 

 

http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
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15 – Do português brasileiro: Cafuné 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

Opa! Uma palavra brasileira na lista. Esse termo todos nós já conhecemos e gostamos de receber: aqueles 

carinhos de mãe na cabeça. 

 

16 – Do escocês: Tartle 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

Aquele momento em que você vai cumprimentar ou apresentar alguém que não vê há tempos e se 

esquece do nome do sujeito. 

 

http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
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17 – Do japonês: Wabi-Sabi 

 

Fonte da imagem: Reprodução/Carlos Romero 

 

Estilo de vida que consiste em aceitar o ciclo natural do crescimento e do declínio da vida, em encontrar a 

beleza cotidiana mesmo nas imperfeições diárias. 

 

18 - Saudade 

Desde sempre nos falaram que "saudade" é uma palavra essencialmente do português e que não existe 

tradução literal em outras línguas. Entretanto, isso não é totalmente verdade. Outros idiomas possuem, 

sim, equivalentes da palavra "saudade", porém nem sempre podem ser aplicados nas frases como nós 

brasileiros fazemos. 

 

Apesar de ser considerada uma das palavras mais difíceis de se traduzir no mundo, encontramos o termo 

em outras línguas, como no alemão (sehnsucht) e no polonês (tesknota). As variações do uso ocorrem 

conforme as normas e a gramática dos idiomas, porém o significado original é o mesmo nas línguas que 

possuem a descrição do sentimento – independente de como ele é utilizado gramaticalmente. Pois é, 

parece que "saudade" não é algo exclusivo nosso. Em compensação, temos o "cafuné"! 

 

6 - O termo hebraico no antigo testamento para parábola é “mashal” (maxál) e no novo 

testamento o termo em grego é “parabole” (gr. paravoli) que significa comparação. 

 

7 - A palavra “em particular”, (gr: kata - cáda), significa uma série de coisas: 

particularmente, sozinho, diariamente. Deus fala conosco diariamente, quando estamos 

sozinhos, coisas em particular. (Mateus 6:6) 

 

http://www.carlosromero.com.br/2012/02/13-palavras-que-nao-tem-traducao.html
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8 - Ler Tópico 1-1 

 

9 - Parábola então é uma história humanamente conhecida para ilustrar uma verdade 

espiritual.  

 

10 - Parábola não é um conto ou mito, mas uma verdade sempre 

 

11 - Citar o exemplo da parábola do grão de mostarda 

 

12 - Citar o exemplo da parábola do aquário 

 

13 - Figuras de linguagens usadas: 
 

1) METÁFORA 

 

Termo que consiste na transferência de uma palavra para o âmbito semântico que não é o do objeto que 

ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o 

figurado (Por metáfora chama-se raposa a uma pessoa astuta). Ex.: Jo 15.1, Mt 5.13, Jo 10.9, Jo 14.6, Jr 

50.6, Gn 49.9, Zc 3.8. 

 

"Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. 

João 15:1 

 

2) METÁSTASE 

 

Figura pela qual o orador(aquele que expressa a sua opinião ou argumentos para cativar a atenção dos 

ouvintes) atribui a outro a responsabilidade do que diz. Ex.: Gn 3.12. 

 

Disse o homem: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi". 

Gênesis 3:12 

 

3) METONÍMIA 

 

A metonímia consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade 

ou relação de sentido.  

 

1 - Autor pela obra:  

Gosto de ler Machado de Assis. (= Gosto de ler a obra literária de Machado de Assis.)  

 



 

 

IGREJA PENTECOSTAL DO DEUS VIVO 

RUA: DR. PIO BORGES, 936 – COVANCA – SÃO GONÇALO – RJ 

CNPJ: 12591617/0001-08 

 

2 - Inventor pelo invento:  

Édson ilumina o mundo. (= As lâmpadas iluminam o mundo.) 

 

3 - Símbolo pelo objeto simbolizado:  

Não te afastes da cruz. (= Não te afastes da religião.) 

 

4 - Lugar pelo produto do lugar:  

Fumei um saboroso havana. (= Fumei um saboroso charuto.) 

 

5 - Efeito pela causa:  

Sócrates bebeu a  morte. (= Sócrates tomou veneno.) 

 

6 - Causa pelo efeito:  

Moro no campo e como do meu trabalho. (= Moro no campo e como o alimento que produzo.) 

 

7 - Continente pelo conteúdo:  

Bebeu o cálice todo. (= Bebeu todo o líquido que estava no cálice.) 

 

8 - Instrumento pela pessoa que utiliza:  

Os microfones foram atrás dos jogadores. (= Os repórteres foram atrás dos jogadores.) 

 

9 - Parte pelo todo:  

Várias pernas passavam apressadamente. (= Várias pessoas passavam apressadamente.) 

 

10 -  Gênero pela espécie:  

Os mortais pensam e sofrem nesse mundo. (= Os homens pensam e sofrem nesse mundo.) 

 

11 -  Singular pelo plural:  

A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. (= As mulheres foram chamadas, não 

apenas uma mulher.) 

 

12 - Marca pelo produto:  

Minha filha adora danone. (= Minha filha adora o iogurte que é da marca danone.) 

 

13 - Espécie pelo indivíduo:  

O homem foi à Lua. (= Alguns astronautas foram à Lua.) 

 

14 - Símbolo pela coisa simbolizada:  

A balança penderá para teu lado. (= A justiça ficará do teu lado.) 

 

Ex.: Lc 16.29, Jo 13.8, l Jo 1.7, l Co 10.21, Hb 13.4, Gn 25.26, Gn 41.13, Jó 32.7. 
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"Abraão respondeu: ‘Eles têm Moisés e os Profetas; que os ouçam’. 

Lucas 16:29 

 

4) METONOMÁSIA 

 

Substituição de um nome próprio pela tradução dele em outra língua. Ex.: Josué; forma hebraica de Jeová 

(ou Deus) é Salvação. Jesus tem o mesmo significado do nome Josué, porém o nome de Jesus no novo 

Testamento estava em aramaico (Yeshu’a, Yehoshu’a), mas é traduzido para Josué também ou Jesus. 

 

5) SINÉDOQUE 

 

Comparação de várias coisas simultaneamente. Termo que se funda na relação de compreensão e consiste 

no uso do todo pela parte, do plural pelo singular, do gênero pela espécie, etc., ou vice-versa.  

 

- A parte pelo todo (ou o todo pela parte) 

Exemplo: Vou sair de casa de meus pais e ter meu próprio teto. (casa) 

 

- A classe pelo indivíduo (ou o indivíduo pela classe) 

Exemplo: Quanto mais o Homem constrói, mais o Homem destrói. (os seres humanos) 

 

- O singular pelo plural (ou o plural pelo singular) 

Exemplo: O aluno deverá manter o silêncio na biblioteca. (todos os alunos) 

 

Ex.: Sl 16.9, At 24.5, Gn 6.12, Rm 1.16, Mt 3.5; 6.11, Gn 3.19; 19.20. 

 

"Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo 

todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos 

Atos 24:5 

 

 

6) SÍMILE 

 

Comparação de coisas semelhantes ou representantes daquilo que simbolizam, apresentando um 

elemento comparador. Ex.: Is 53.2; l Pe 1.24; Sl 1.3,4. 

 

Pois, "toda a humanidade é como a relva(Grama, folhagem rasteira), e toda a sua glória, como a flor da 

relva; a relva murcha e cai a sua flor, 

mas a palavra do Senhor permanece para sempre". Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 

1 Pedro 1:24,25 
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7) SÍMBOLO 

 

Aquilo que, por analogia, representa ou substitui outra coisa. Aquilo que por sua forma ou sua natureza 

evoca,  representa ou substitui, num determinado contexto, algo abstrato ou ausente. O símbolo não 

prefigura a coisa que representa, simplesmente representa o objeto. É diferente do Tipo, que abordaremos 

adiante, que através do objeto, prefigura algo no porvir. Ex.: Batismo e Santa Ceia; 2 Re 13.14-19; Ap 5.5; l 

Pe 5.8; Js 2.18. Os símbolos podem ser apresentados na forma de objetos, nomes, números e cores. 

 

Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a 

quem possa devorar. 

1 Pedro 5:8 

 

Diabo em grego é “aquele que divide”, em sentido negativo. 

 

8) HIPÉRBOLE 

 

Figura que engrandece ou diminui exageradamente a realidade das coisas; exageração, auxese. Ex.: Nm 

13.33; Dt 1.28; Jo 21.25; Mt 5.29,30. 

 

Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo 

inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. 

João 21:25 

 

9) PROSOPOPÉIA 

 

Figura pela qual se dá vida e, pois, ação, movimento e voz, a coisas inanimadas, e se empresta voz a 

pessoas ausentes ou mortas e a animais; personificação, metagoge. Ex.: Is 55.12; Sl 85.10,11; Sl 35.10; Jó 

12.7; Gn 4.4. 

 

"Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão; 

Jó 12:7 

 

10) PARÁBOLA 

 

Narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação outras realidades de ordem, 

outras realidades de ordem moral ou religiosa. No texto bíblico identificar: a) a situação que gerou a 

parábola e b) a verdade que está sendo ensinada. Ex.: Mt 13.3-8; Lc 18.10-14; Jo 15. 

 

Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: "O semeador saiu a semear. 

Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. 
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Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra; e logo brotou, porque a terra não era 

profunda. 

Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 

Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. 

Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, sessenta e trinta por um. 

Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! " 

Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: "Por que falas ao povo por parábolas? " 

Mateus 13:3-10 

 

 

11) PROVÉRBIO 

 

É um dito comum, popular. Os provérbios do Antigo Testamento estão redigidos em sua maior parte em 

forma poética, consistentes em dois paralelismos, que geralmente são sinônimos, antitéticos ou sintéticos. 

É uma parábola condensada, é um dito conciso que comunica uma verdade de uma forma estimulante. Ex.: 

Lc 4.23; Mc 6.4; 2 Pe 2.22. 

 

Jesus lhes disse: "É claro que vocês me citarão este provérbio: ‘Médico, cura-te a ti mesmo! ’ Faze aqui em 

tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum". 

Lucas 4:23 

 

 

12) PARADOXO 

 

Um paradoxo é uma declaração aparentemente verdadeira que leva a uma contradição lógica, ou a uma 

situação que contradiz a intuição comum. Em termos simples, um paradoxo é "o oposto do que alguém 

pensa ser a verdade". Uma declaração oposta à opinião comum, que parece absurda, porém, quando 

estudada, torna-se correta e fundamentada. Ex.: Mt 23.24; Mt 19.24; 2 Co 12.10; Mc 8.35. 

 

Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. 

Mateus 23:24 

 

13) PERSONIFICAÇÃO 

 

É atribuir características humanas a coisas, idéias ou animais. Ex.: Gn 4.10; Nm 22.30. 

 

14) PROFECIA 

 

Predição do futuro feita por um profeta; oráculo, vaticínio. A profecia da Escritura pode ser definida como 

a inspirada declaração da vontade e propósitos divinos. Ex.: Is 61.1,2; Lc 4.21. Não se pode  esquecer que 

Jesus é o tema de toda a profecia (l Pe 1.10,11). 
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15) PREFIGURAÇÃO 

 

Representação daquilo que ainda não existe, mas que há de existir, ou pode existir, ou se receia que exista. 

Ex.: Gn 22.8-13. 

 

16) POESIA 

 

É a mensagem de Deus revelada através do lirismo da poesia judaica. Está presente desde Gênesis até o 

Apocalipse. A poesia hebraica não possui rima. É composta por paralelismos: a) sinonímico – o segundo 

verso explica o primeiro (Sl 20.2,3; Pv 23.24,25). b) antitético – o segundo verso é uma antítese do primeiro 

(Sl 1.6; 71.7; Pv 12.1,2). c) sintético – o segundo verso amplia a mensagem do primeiro (Sl 19.7; 

119.97,103; Pv 23.23). 

 

17) TIPO 

 

É uma classe de metáforas que não consiste meramente em palavras, mas em fatos, pessoas ou objetos 

que designam fatos semelhantes, pessoas, ou objetos no porvir (Hb 9.8,9; Jo 3.14; Mt 12.40). 

 

18) IRONIA 

 

É a expressão dum pensamento em palavras que,  literalmente entendidas, exprimem sentido oposto (Gn 

3.22; Jz 10.14; l Re 18.27; Jó 12.2; Mt 27.40). 

 

19) ANTROPOMORFISMO 

 

É a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, e até órgãos e membros do corpo humano 

(Gn 8.12; 2 Cr 16.9; Sl 8.3; Sl 74.11). 

 

20) ANTROPOPATISMO 

 

É a linguagem que atribui sentimentos humanos a Deus (Gn 6.6). 

 

21) ALEGORIA 

 

Exposição de um pensamento sob forma figurada. É a representação de uma coisa para dar a idéia de 

outra. Sequencia de metáforas que representa uma coisa nas palavras e outra no sentido. É a narrativa em 

que as pessoas representam idéias ou princípios (Gl 4.21-31; Jo 6.51-65; Sl 80.8-13). 

 

22) APÓSTROFE 
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É uma figura usada pelo orador, no discurso. Consiste em interrompê-lo subitamente, para dirigir a 

palavra, ou invocar alguma pessoa ou coisa, presente, ausente, real ou imaginária. (Jr 47.6; Sl 114.5-8; Is 

14.9-32; Dt 32.1) 

 

23) ANTÍTESE 

 

Inclusão, na mesma frase, de duas palavras, ou dois pensamentos, que fazem contraste um com o outro. 

(Mt 7.13-14; Mt 7.17-18) 

 

24) APOLOGIA 

 

Defesa dos princípios cristãos. (Hb 11.1; 2 Tm 3.16) 

 

25) APOTEOSE 

 

Conjunto de honras, glórias e homenagens tributadas a Deus. (Is 6.3) 

 

26) ENIGMA 

 

É a enunciação de uma idéia em linguagem difícil e abstrata. Aquilo que é difícil de decifrar ou 

compreender. (Jz 14.14) 

 

27) EUFEMISMO 

 

É suavizar a expressão duma idéia substituindo a palavra ou expressão por outra mais agradável, mais 

polida. (At 7.60; Gn 4.1; l Ts 4.13-15) 

 

28)  FÁBULA 

 

Alegoria histórica de narração breve, em verso ou prosa, destinada a ilustrar um preceito. (2 Re 14.9) 

 

29) ZOOMORFISMO 

 

É atribuir características animais a homens ou a Deus. (Sl 91.4) 

 

30) HIPÉRBATO 

 

Inversão da ordem natural das palavras ou orações. 

 

14 - Citar o contexto social (tópico 2-1) 
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15 - Jesus trouxe verdades para o povo excluído e menos favorecido da sociedade 

 

16 - Jesus trouxe o reino para aqueles que sem condições, estavam sem esperança 

 

17 - Roma dava uma boa vida para os que tinham recursos e não se importava com os que 

não possuíam riquezas ou poder 

 

18 - Citar o grife do tópico 2-2 

 

19 - Citar os tipos de evangelhos (sinópticos - mesma visão) e o de João, baseado em 

revelações do amor de Deus e por isso revelações de verdades, exemplos: 

 

1. Verbo - A Palavra - A expressão de Deus - Grego: Logus (João 1:1) 

2. Habitou temporariamente entre nós - Tabernáculo móvel - Tabernaculou (João 1:14) 

3. Propiciatório - Um anjo na cabeceira e outro aos pés (João 20:11-12) 

4. Vimos sua glória (João 1:14) - se refere à glória de Ex 19 e a glória do lugar santíssimo 

vista no monte da transfiguração (Mateus 17:1-2) 

 

20 - Ler o tópico 3-1 (Como entender uma parábola) 

 

21 - Objetivo da parábola (tópico 3-2) - Entender e Aplicar 
 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 04/10/2018 


