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As Parábolas de Jesus
O que é uma Parábola? Uma parábola é uma narração em que se expõe um pensamento de uma
maneira figurada. Ela contém um ensinamento moral; uma comparação ou paralelo entre duas
coisas (das coisas da terra e das coisas dos céus).
Quebra-gelo: Se você pudesse escolher morar em qualquer lugar, onde seria?

O Construtor Prudente e o Construtor Insensato
(Lucas 6:46-49)
que vocês me chamam: “Senhor,
Senhor” e não fazem o que eu digo?

h.

Qual destas duas construções terá mais
recursos para gastar com mobiliário?

O que implica quando chamamos Jesus
de nosso Senhor?

i.

Qual o estado da casa após as chuvas
e as enchentes?

46 Por

a.

47 Eu

vou lhes dizer como é o homem que
vem a mim, que ouve as minhas palavras
e as obedece. 48 Ele é como um homem
que construiu uma casa. Ele cavou bem
fundo e pôs os alicerces sobre a rocha.
Quando vieram as chuvas e as enchentes,
a casa não se abalou, pois tinha sido bem
construída.
b.

O que ‘a casa’ pode representar nesta
parábola?

c.

O que ‘as chuvas e as enchentes’
podem representar?

d.

O que significa ‘cavar bem fundo’?

e.

O que é ‘a rocha’ pode representar?

49 Mas

aquele que ouve as minhas
palavras e não as obedece é como um
homem que construiu sua casa sobre a
terra, sem alicerces. Quando a água bateu
sobre aquela casa, ela desabou e ficou
completamente destruída.
f.

Como o processo da construção da
segunda casa é diferente?

g.

Por que alguém construiria uma casa
sem alicerces fundos?

Aplicação:
1.

Jesus usou essa parábola para ilustrar
quais tipos de pessoas?

2.

Para você, o que quer dizer na prática,
“não obedecer às palavras de Jesus”
(versículo 46)?

3.

Numa escala de 1 a 10, quanto você se
sente preparado agora para uma
grande “enchente” (doenças, mortes na
família, desemprego, etc.)?

4.

O que você poderia fazer esta semana
para fortalecer os alicerces da “sua
casa”?

OS QUATRO SOLOS
Lucas 8:4-15
QUEBRA-GELO: Qual é a sua experiência com
plantas?
V. 4 — “Reunindo-se uma grande multidão e vindo
a Jesus gente de várias cidades, ele contou
esta parábola:”
a.

Por que uma grande multidão veio a
Jesus?

b.

Quais os motivos das pessoas nesta
multidão procurarem a Jesus?

c.

O que é uma parábola?

V. 5 — “O semeador saiu a semear. Enquanto
lançava a semente, parte dela caiu à beira do
caminho; foi pisada, e as aves do céu a
comeram.”
d.

Como é a beira de um caminho?

e.

Quais os perigos da semente ali?

V. 6 — “Parte dela caiu sobre pedras e, quando
germinou, as plantas secaram, porque não
havia umidade.”
f.

Como é o solo sobre pedras?

g.

Por que a semente não cresceu?

V. 7 — “Outra parte caiu entre espinhos, que
cresceram com ela e sufocaram as plantas.”
h.

Que acontece com a planta entre
espinhos?

i.

Como esta planta morreu (de repente ou
pouco a pouco)?

V. 8 — “‘Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e
deu boa colheita, a cem por um’. Tendo dito
isso, exclamou: ‘Aquele que tem ouvidos
para ouvir, ouça!’”
j.

Como cresce a planta em boa terra?

k.

O que é necessário para produzir se
frutos?

l.

Que quer dizer “Quem tem ouvidos,
ouça”?

V. 9 — “Seus discípulos perguntaram-lhe o que
significava aquela parábola.”
m.

Como você se sente sabendo que nem
seus discípulos entenderem de imediato?

V. 10 — “Ele disse: ‘A vocês foi dado o
conhecimento dos mistérios do Reino de
Deus, mas aos outros falo por parábolas,
para que 'vendo, não vejam; e ouvindo, não
entendam’”.
n.

Por que Jesus as vezes falou por
parábolas?

o.

O que isso quer dizer?

V. 11 — “Este é o significado da parábola: A
semente é a palavra de Deus.”
p.

Quem seria o ‘semeador’?

q.

Quando a palavra de Deus é semeada?

V. 12 — “As que caíram à beira do caminho são os
que ouvem, e então vem o diabo e tira a
palavra dos seus corações, para que não
creiam e não sejam salvos.”
r.

O que poderia ser os solos?

s.

O que impede a Palavra de penetrar?

V. 13 — “As que caíram sobre as pedras são os
que recebem a palavra com alegria quando a
ouvem, mas não têm raiz. Crêem durante
algum tempo, mas desistem na hora da
provação.”
t.

O que aconteceu a fé desta pessoa?

u.

Que precisamos fazer para ficarmos
firme?

V. 14 — “A que caiu entre espinhos são os que
ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são
sufocados pelas preocupações, pelas
riquezas e pelos prazeres desta vida, e não
amadurecem.”
v.

Quais são os cuidados das riquezas?

w.

O que aconteceu com esta pessoa?

V. 15 — “Mas a que caiu em boa terra são os que,
com coração bom e generoso, ouvem a
palavra, a retêm e dão fruto, com
perseverança.”
x.

Quais os frutos de um seguidor de Cristo?

REFLEXÃO:
•

Deus está semeando Sua Palavra em seu
coração agora, que tipo de solo você
será?

•

O que Deus quer ensinar a você com esta
história?

Parábolas de Jesus
O que é uma Parábola? Uma parábola é uma narração em que se expõe um pensamento de uma maneira
figurada. Ela contém um ensinamento moral; uma comparação ou paralelo entre duas coisas (das coisas da
terra e das coisas dos céus).
Quebra-gelo: Qual parte do Recife você tem mais medo de andar só à noite? Você ajudaria um estranho
nesta área? Por quê?

Quem é meu Próximo?
Lucas 10:25-37
Vv. 25-27 ⎯ “Um mestre1 da Lei se levantou e,
querendo encontrar alguma prova contra Jesus,
perguntou: ‘Mestre, o que devo fazer para conseguir
a vida eterna?’ Jesus respondeu: ‘O que é que as
Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E
como é que você entende o que elas dizem?’ O
homem respondeu: ‘Ame o Senhor, seu Deus, com
todo o coração, com toda a alma, com todas as
forças e com toda a mente. E ame o seu próximo
como você ama a você mesmo.'”
1

Professor da Bíblia (chamado ‘a Lei’).

a.

Qual foi a pergunta do mestre da lei?

b.

Qual foi a pergunta de Jesus?

c.

De que forma devemos amar a Deus?

d.

Como devemos amar ao próximo?

e.

Qual parte da resposta do homem você acha
mais difícil?

Vv. 28-32 ⎯ “‘A sua resposta está certa!’ disse
Jesus. ‘Faça isso e você viverá.’ Porém o mestre da
Lei, querendo se desculpar, perguntou: ‘Mas quem
é meu próximo?’ Jesus respondeu assim: ‘Um
homem estava descendo de Jerusalém para Jericó.
No caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a
sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto.
Aconteceu que um sacerdote2 estava descendo por
aquele mesmo caminho. Quando viu o homem,
tratou de passar pelo outro lado da estrada.
Também um levita3 passou por ali. Olhou e também
foi embora pelo outro lado da estrada.’”

f.

g.

O que você acha da atitude dos dois que
passou pelo outro lado da estrada?

h.

Qual seria a raciocínio destes dois?

Vv. 33-37 ⎯ “‘Mas um samaritano4 que estava
viajando por aquele caminho chegou até ali.
Quando viu o homem, ficou com muita pena dele.
Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos
com azeite e vinho e em seguida os enfaixou.
Depois disso, o samaritano colocou o no seu próprio
animal e o levou para uma pensão, onde cuidou
dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de
prata ao dono da pensão, dizendo: ‘Tome conta
dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o
que você gastar a mais com ele.’ Então Jesus
perguntou ao mestre da Lei: ‘Na sua opinião, qual
desses três foi próximo do homem assaltado?’
‘Aquele que o socorreu!’ respondeu o mestre da Lei.
E Jesus disse: ‘Pois vá e faça a mesma coisa.’”
4

Habitantes de Samaria; eles eram em parte
judeus, mas os judeus não os aceitavam
como verdadeiros judeus. Eles se odiavam.

i.

Quem foi o herói desta parábola?

j.

Por que só este samaritano o socorreu?

k.

Segundo esta parábola de Jesus, quem é o
nosso próximo?

l.

Com quem você se identifica mais neste
texto? Por quê?

m.

O que faz um ‘bom samaritano’ bom de
verdade?
Você acha que vale a pena arriscar nossa
vida pela vida do próximo?

2

Autoridade religiosa.

n.

3

Os levitas eram homens da família de Levi
que ajudavam os sacerdotes judeus com
seus serviços no templo.

Aplicação:

Por que Jesus respondeu com uma história
em vez de uma resposta mais direta?

1.

O que Cristo quis ensinar com esta parábola?

2.

O que Deus quer ensinar particularmente a
você com esta história?

Parábolas de Jesus

Q UEM FICARÁ COM O QUE VOCÊ PREPAROU ?
Lucas 12:13-21
Quebra-gelo: O que você gosta (ou gostava) de colecionar?
vv. 13-15 — 13 Alguém da multidão lhe disse:
“Mestre, diga a meu irmão que divida a herança
comigo”. 14 Respondeu Jesus: “Homem, quem me
designou juiz ou árbitro entre vocês?” 15 Então lhes
disse: “Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra toda
sorte de ganância; a vida de um homem não
consiste na quantidade dos seus bens”.
a.

Por que este homem procurou Jesus?

b.

O que você acha do pedido do homem?

c.

O que Jesus viu no coração deste homem?

d.

O que é “ganância”?

e.

O que quer dizer “a vida de um homem não
consiste na quantidade dos seus bens”?

vv. 16-19 — 16 Então lhes contou esta parábola: “A
terra de certo homem rico produziu muito bem. 17
Ele pensou consigo mesmo: ‘O que vou fazer? Não
tenho onde armazenar minha colheita’. 18 Então
disse: ‘Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os
meus celeiros e construir outros maiores, e ali
guardarei toda a minha safra e todos os meus
bens. 19 E direi a mim mesmo: Você tem grande
quantidade de bens, armazenados para muitos
anos. Descanse, coma, beba e alegre-se’”.
f.
Como era a vida deste homem no começo da
história?

l.

Quem fez a plantação deste homem produzir
“com abundância?”

m.

Quando este homem foi abençoado por Deus,
qual foi a preocupação dele?

n.

Este homem preocupou-se com seu futuro?

o.

Ele tinha consciência de que a vida podia
acabar?

p.

Quanto tempo ele imaginava que iria viver?

vv. 20-21 — 20 “Contudo, Deus lhe disse:
‘Insensato! Esta mesma noite a sua vida lhe será
exigida.’ Então, quem ficará com o que você
preparou? 21 Assim acontece com quem guarda
para si riquezas, mas não é rico para com Deus”.
q.

Por que Deus chamou o homem de
insensato?

r.

Por que a resposta de Deus foi tão dura?

s.

Qual a lição de Jesus nessa história?

t.

O que quer dizer ser “rico para com Deus”?

u.

O que Jesus está dizendo sobre riquezas?

Aplicação:
1.

Por que Deus exige que O coloquemos em
primeiro lugar em nossas vidas?

g.

Como mudou?

2.

Quanto tempo você acha que tem da vida?

h.

É pecado poupar?

3.

i.

É ruim diante de Deus, alguém querer
descansar, comer, beber e ser alegre?

O que esta história nos mostra em como
devemos planejar nossas vidas?

4.

Onde estão as suas “riquezas” agora?

j.

E qual era a prioridade deste homem? Como
sabemos?

5.

Para quem você gostaria de deixar suas
riquezas?

k.

A vida deste homem rico consistia de que?

6.

Se alguém olhasse sua vida diria que você se
preocupa com Deus em primeiro lugar?

Parábolas de Jesus

P ARA QUE DEIXÁ - LA OCUPANDO ESPAÇO ?
Lucas 13:1-9

Quebra-gelo: Qual foi a pior tragédia em sua região nos últimos tempos?
Nessa ocasião, uns homens que ali se achavam
contaram a Jesus como Pilatos tinha assassinado
alguns galileus e misturado o sangue deles com o
sangue dos sacrifícios que estavam oferecendo.
2 Jesus lhes disse: — Vocês pensam que esses
galileus pecaram mais do que todos os outros por
terem sofrido dessa maneira? 3 Eu lhes digo que
não! E se não se arrependerem, vocês todos
também morrerão, como eles. 4 E o que me dizem
sobre aquelas dezoito pessoas que morreram
quando a torre de Siloé caiu sobre elas? Vocês
pensam que elas tinham mais culpa do que todos
os outros que moravam em Jerusalém? 5 Eu lhes
digo que não! E se não se arrependerem, vocês
todos também morrerão, como eles.
1

jamais achei nenhum. Portanto, corte-a; para que
deixá-la aí somente ocupando espaço?” 8 Mas o
homem lhe respondeu: “Senhor, deixe-a por mais
um ano. Eu vou cavar em volta dela e colocar
bastante adubo. 9 Se ela der figos no ano que
vem, muito bem; se não der, o senhor pode
mandar cortá-la”.
i.

Qual era o problema nesta história?

j.

O que a árvore pode representar aqui?

k.

Quem o dono representa?

l.

Quem é representado pelo homem que
tomava conta?
Por que tanta urgência em cortar a árvore?

a.

O que Pilatos fez que escandalizou o povo?

m.

b.

O que o povo pensava das pessoas que
sofreram esta tragédia?

Aplicação:

c.

Por que as pessoas relacionaram tragédia
com pecado?

d.

Qual o problema em relacionar uma tragédia
com pecado?

e.

Qual foi a resposta de Jesus?

f.

O que é “arrependimento”?

g.

O que Jesus disse que ia acontecer com os
que não se arrependeram?

h.

Onde Jesus colocou o foco da questão do
sofrimento?

Depois ele lhes contou esta parábola: — Um
homem tinha uma figueira plantada em sua
plantação, mas quando foi procurar figos, não
encontrou nenhum. 7 Então disse ao homem que
tomava conta da plantação: “Olhe! Já faz três
anos que venho procurar figos nesta figueira, mas
6

1.

Qual “fruto” Deus quer de nós?

2.

Se você tivesse mais um ano como a
figueira para mudar a sua vida, o que faria?

3.

Qual “fruto” você quer estar produzindo
daqui a um ano?

4.

Qual mudança você teria de fazer agora
para produzir este fruto daqui a um ano?

5.

Se você fosse julgado pela sua vida hoje,
como se sairia?

Parábolas de Jesus

C ALCULANDO O C USTO
Lucas 14:25-35
Quebra-gelo: Se estivesse num programa na TV, você tentaria o prêmio de $20.000 mesmo com chance
de perder o $10.000 que já ganhou?
vv. 25-27 ― Uma grande multidão seguia a
Jesus. Então ele se virou e disse: — Se alguém
vier a mim e amar o seu pai, a sua mãe, a sua
mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas
irmãs, ou amar a sua própria vida mais do que a
mim, esse não pode ser meu discípulo. Se
alguém não carregar a sua cruz e me seguir,
esse não pode ser meu discípulo.

vv. 31-33 ― Ou, se um rei quiser entrar numa
batalha contra outro rei, será que não se sentará
primeiro para considerar se com dez mil homens
é capaz de enfrentar o outro que vem contra ele
com vinte mil? Se ele não for capaz, terá que
enviar uma delegação ao inimigo, enquanto este
ainda estiver longe, para perguntar quais são as
condições de paz. Da mesma forma, nenhum de
vocês pode vir a ser meu discípulo se não
renunciar a tudo o que tem.

a.

Quem estava acompanhando Jesus?

b.

O que estas pessoas podiam querer com
Jesus?

j.

O que está em risco se o rei for à guerra
com exército insuficiente?

c.

Qual a condição para ser um seguidor de
Jesus?

k.

O que quer dizer “renunciar a tudo que
possui”?

d.

O que quer dizer ‘odiar’ nestes versículos?

e.

O que Jesus queira fazer com este forte
desafio?

vv. 34-35 ― Ora, o sal é bom. Mas, se perder o
seu sabor, para que mais ele serve? Ele não
presta para a terra nem para adubo; ele é jogado
fora. Aquele que pode me ouvir, ouça!

f.

Você acha que Ele está sendo severo
demais?

l.

O que a idéia de ‘sal’ e ‘perder o sabor’ tem
a ver com que já disse?

g.

Como alguém pode “carregar a sua cruz” na
prática?

m.

Como um discípulo perde sua utilidade?

n.

O que acontece com o discípulo que perdeu
sua utilidade?

o.

O que esta admoestação final sobre
“ouvidos” quer dizer?

vv. 28-30 ― Se alguém de vocês quer construir
uma torre, será que ele não se sentará primeiro e
calculará o custo, para ver se o dinheiro dá? Por
outro lado, se ele começar a construção e não
conseguir acabá-la, todos os que a virem farão
pouco dele e dirão: “Este homem começou a
construir, mas não conseguiu acabar”.
h.
i.

O que será perdido se o construtor não
puder terminar?
Esta parábola está dizendo que você deve
confiar no que vê e não na fé?

Aplicação:
1.

Quando foi que você primeiro percebeu que
seguir Jesus custaria caro?

2.

Deste então, você já imaginou, mesmo por
um momento, se vale a pena pagar o
preço?

3.

O que ajuda você a manter-se no caminho?

O Filho Pródigo
Lucas 15:11-32
QUEBRA-GELO: Já queria fugir de casa? Como foi?
vv. 11-12 ― Jesus continuou: “Um homem tinha dois
filhos. O mais novo disse ao seu pai: ‘Pai, dê-me
minha parte na herança’. Assim, ele repartiu sua
propriedade entre eles.
a.

Como você acha que o pai se sentiu quando o
filho pediu a herança antecipadamente?

vv. 13-16 ― ”Não muito tempo depois, o filho mais
novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região
distante; e lá desperdiçou os seus bens vivendo
irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve
uma grande fome em toda aquela região, e ele
começou a passar necessidade. Por isso foi
empregar-se com um dos cidadãos daquela região,
que o mandou para seus campos a fim de cuidar de
porcos. Ele desejava encher o estômago com as
vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas
ninguém lhe dava nada.
b.

Por que o filho decidiu sair da casa?

c.

Por que ele foi para um lugar distante?

d.

Como ele viveu no começo?

e.

A qual ponto ele chegou?

vv. 17-20a ― ”Caindo em si, ele disse: ‘Quantos
empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu
aqui, morrendo de fome! Eu me porei a caminho e
voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o
céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado
teu filho; trata-me como um dos teus empregados’. A
seguir, levantou-se e foi para seu pai.
f.

Quais foram os estágios na vida do filho?

g.

O que fez ele cair em si?

h.

O que ele percebeu nesta hora?

i.

Qual foi sua atitude com relação ao seu pai?

vv. 20b-24 ― “Estando ainda longe, seu pai o viu e,
cheio de compaixão, correu para seu filho, e o
abraçou e beijou. ”O filho lhe disse: ‘Pai, pequei
contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser
chamado teu filho’. ”Mas o pai disse aos seus servos:
‘Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele.
Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus
pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos
fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho

estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi
achado’. E começaram a festejar.”
j.

Qual foi a atitude do pai quando primeiramente
viu seu filho voltando para casa?

k.

O que o pai fazia enquanto seu filho estava
longe?

l.

Como foi o perdão do pai?

m.

Foi bom que o pai fez uma festa?

n.

Se o pai soubesse onde seu filho tinha ido, você
acha que ele devia ter ido atrás?

o.

Quem o filho desta parábola representa?

p.

Quem o pai representa?

q.

Qual é o ponto da parábola até agora?

vv. 25-30 ― ”Enquanto isso, o filho mais velho estava
no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a
música e a dança. Então chamou um dos servos e
perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe
respondeu: ‘Seu irmão voltou, e seu pai matou o
novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo’.
”O filho mais velho ficou irado, e não quis entrar.
Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele
respondeu ao seu pai: ‘Olhe! todos esses anos tenho
trabalhado como um escravo para o senhor e nunca
desobedeci às suas ordens. Mas o senhor nunca me
deu nem um cabrito para eu festejar com os meus
amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho,
que esbanjou os bens do senhor com as prostitutas,
o senhor mata o novilho gordo para ele!’
r.

O que você acha da reação do filho mais velho?
Era justa sua atitude? Por quê?

vv. 31-32 ”Disse o pai: ‘Meu filho, você está sempre
comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos
que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão
estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi
achado’“.
s.

Agora, qual é o ponto desta parábola?

t.

Como você acha que a situação com o filho
mais velho terminou?

APLICAÇÃO PESSOAL:


Com quem você se identificou mais?



Qual a lição para você nesta história?

O Rico e Lázaro
Lucas 16:19-31
Quebra-gelo: Quando é que você procura se vestir melhor?
vv. 19-21 – 19 Havia um homem rico que se vestia
com roupas muito finas e que se divertia com
muito luxo todos os dias. 20 Havia também um
homem pobre chamado Lázaro, cujo corpo estava
coberto de feridas, e que costumava ficar no
portão da casa do homem rico. 21 Lá ele desejava
comer as migalhas que caíam da mesa do rico.
Mas até mesmo os cães vinham lamber as suas
feridas.
a.

O que o rico possuía?

b.

O que Lázaro possuía?

c.

Qual destes dois você gostaria de ser?

vv. 22-24 – Lázaro morreu e foi levado pelos
anjos para junto de Abraão. O homem rico
também morreu e foi enterrado. 23 E no Hades,
estando atormentado, o homem rico olhou e viu,
bem longe, Abraão, e Lázaro ao seu lado.
24 Então disse em voz alta: “Tenha pena de mim,
pai Abraão! Mande Lázaro para que ele possa
molhar a ponta de seu dedo em água e me
refrescar a língua; pois sofro muito neste fogo!”

h.

Por que a grande reviravolta na situação
destes dois homens acontece depois da
morte?

i.

Por que Lázaro não podia dar água ao rico?

j.

O que isso mostra sobre nosso destino
eterno?

vv. 27-28 – 27 E o rico disse: “Então eu lhe
imploro, pai Abraão, que mande Lázaro até a
casa de meu pai, 28 pois tenho cinco irmãos.
Deixe que ele os avise para que eles não venham
também para este lugar de tormento”.
k.

O que o rico entendeu depois da morte que
não havia entendido antes?

l.

Este homem rico era uma má pessoa?
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d.

Agora, qual dos dois você gostaria de ser?

e.

Você poderia se imaginar sentindo tanta
sede?

f.
g.

vv. 29-31 ― 29 Mas Abraão respondeu: “Eles têm
Moisés e os profetas. Que os ouçam!” 30 Ele
disse: “Isso não chega, pai Abraão! Mas se
alguém dos mortos for até eles, arrepender-seão”. 31 Então Abraão disse: “Se eles não
escutarem nem a Moisés e nem aos profetas,
tampouco se convencerão mesmo que alguém
ressuscite.”
m.

Como eles “tinham” Moisés e os profetas?

Por que o rico pediu um favor a Lázaro?

n.

A visita de um morto faria alguma diferença?

Qual tinha sido o pecado do rico?

o.

Deus atendeu este pedido?

vv. 25-26 – 25 Mas Abraão disse: “Meu filho!
Lembre-se de que, durante a sua vida, você teve
tudo o que era bom, enquanto Lázaro só teve o
que era ruim. Agora ele está consolado e você,
sofrendo. 26 Além do mais, um grande abismo foi
colocado entre vocês e nós, para que os que
queiram passar daqui para o lado de vocês não
possam e para que ninguém daí possa atravessar
para o nosso lado”.

Aplicação:
➢

O que Deus quer que você entenda desta
parábola?

