
TEMA: A IGREJA NAS PARÁBOLAS DE JESUS  
Prof. Eliseu GP (eliseugp@yahoo.com.br) — canal: https://www.youtube.com/channel/UC7fLvblK2VUrTsyc1Xta3pQ  

Fanpage (facebook): Escola Bíblica Digital (https://www.facebook.com/2016ebdescolabiblicadigital/) 

 

LIÇÃO 07 — A IGREJA NA PARÁBOLA DOS DOIS FUNDAMENTOS  

 

1) INTRODUÇÃO: 

a) Parábolas: em Mt 7.24-27 e Lc 6.46-49. 

b) Método: interpretar a parábola pela chave ‘igreja’.  

c) Objetivo: extrair lições que nos ajudem a compreender a natureza e a missão da igreja.  

2) PARABOLA DO CREDOR INCOMPASSIVO 

a) Estrutura: 

i) Comparação entre Mt 7.21-27 e Lc 6.46-49:  

7. Mateus 7.21-27 Lucas 6.46-49 6. 

21 

Nem todo aquele que me diz Senhor, 

Senhor! entrará no reino dos céus, mas 

aquele que faz a vontade do meu Pai que 

está nos céus. 

E por que me chamais, Senhor, Senhor, e 

não fazeis o que eu digo?  

46 

22s 

Muitos naquele dia hão de dizer-me: 

Senhor, Senhor! porventura não temos 

nós... 

 — 

24a 

Todo aquele, pois, que escuta estas 

minhas palavras, e as pratica,  

Qualquer que vem a mim e ouve as 

minhas palavras, e as observa, eu vos 

mostrarei a quem é semelhante: 

47 

24b 

assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que 

edificou a sua casa sobre a rocha; 

É semelhante ao homem que edificou uma 

casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os 

alicerces sobre a rocha; 

48a 

25 

E desceu a chuva, e correram rios, e 

assopraram ventos, e combateram aquela 

casa, e não caiu, porque estava edificada 

sobre a rocha. 

e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a 

corrente naquela casa, e não a pôde 

abalar, porque estava fundada sobre a 

rocha. 

 

48b 

26 

E aquele que ouve estas minhas palavras, 

e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem 

insensato, que edificou a sua casa sobre a 

areia; 

Mas o que ouve e não pratica é 

semelhante ao homem que edificou uma 

casa sobre terra, sem alicerces,  

49a  

27 

E desceu a chuva, e correram rios, e 

assopraram ventos, e combateram aquela 

casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 

na qual bateu com ímpeto a corrente, e 

logo caiu; e foi grande a ruína daquela 

casa. 

49b 

b) Figuras e interpretação:  

i) Figura: construção da casa com alicerce e sem alicerce e a resistência à tempestade.  

(1) Homem que edifica (construtor): prudente e insensato;  

(2) Casa: moradia, proteção e segurança.  

(3) Edificação: construção, planejamento, trabalho manual.  

(4) Rocha e areia: alicerce (ár. al isas, base, fundamento) fundamento (fundo), base (chão).  

(5) Rocha: firmeza, imobilidade, solidez; imagem usada para Deus.  

(6) Areia: o contrário — mobilidade, volúvel, fraco.  

(7) Tempestade: chuva, rios e ventos. 

ii) Interpretação: ouvir a praticar para enfrentar a vida.  

(1) Homem que edifica (construtor): aquele que houve as palavras de Cristo. 

(a) Prudente: ouve e pratica. 

(b) Insensato: ouve e não pratica.  

(2) Edificar: usamos a palavra em sentido figurado, não apenas literal; ela pressupõe um 

processo de desenvolvimento, do imaturo para o maduro, do incompleto para o completo etc.: 
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exemplos: “O amor edifica” (1Co 8.1); “nem todas edificam” (1Co 10.23); “a si mesmo 

edifica” / “edifica a igreja” (1Co 14.4); “edificai-vos reciprocamente” (1Ts 5.11) 

(3) Casa: vida de ensino — ouvir; todos nós buscamos ‘material’ (ensinos, teorias, princípios) 

para orientar nossa vida.  

(4) Fundamento: comportamento em relação à prática. 

(a) Rocha (gr. petra): pratica as palavras que ouve — “Sobre essa pedra edificarei a minha 

igreja” (Mt 16.18); “A pedra era Cristo” (1Co 10.4).  

(b) Areia (gr. ammos): não pratica as palavras que ouve. 

(c) Palavra de Cristo: Onde nós colocamos a palavra de Cristo? No fundo da vida, como base 

sobre a qual orientamos a vida ou na superfície?  

(d) Estruturas de pensamentos: nossos pensamentos, conceitos, gostos, ideias, ética etc. estão 

fundamentados em estruturas de pensamentos mais profundos.   

(e) “Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim” (Mt 15.8) 

(5) Tempestade (chuvas, inundações e ventos): figura de tribulações; no contexto, pode 

significar contestações à palavra de Cristo que fundamentam nossa vida.  

c) Observações:  

i) Ouvir (dar ouvidos): primeiro passo — que gera expectativa de prática.  

(1) “Como crerão naquele de que nada ouviram, como ouvirão se não pregarem?” (Rm 10.14). 

(2) “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça” (Mt 13.9, 43). 

(3) “Ouvi e entendei” (Mt 15.10). 

(4) “vendo, não veem; e, ouvindo, não ouvem nem entendem” (Mt 13.13; cf. Is 6.9-10); 

(5) Parábola do semeador: “ouvem a palavra do reino, e não a compreendem” (13.19); “ouve a 

palavra e logo a recebe com alegria” (13.20).   

ii) Receber/entender: é mais que ouvir; é ouvir e acolher; guardar; refletir e entender;  

iii) Crer: não é assentimento intelectual a uma informação; mas adesão prática (Jo 5.24).  

iv) Fazer (gr. poieo): ‘produzir’ (frutos); ‘exercer’; ‘proceder’; ‘cometer’; ‘praticar’ (Rm 2.13; 

Tg 1.22-25; 4.11); sentido de ‘criar’, ‘realizar’; de onde vem a palavra ‘poeta’ e ‘poesia’;  

v) Tiago 1.22-25: “sede [praticantes] da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós 

mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não [praticante], é semelhante ao homem 

que contempla ao espelho o seu rosto natural; Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo 

se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso 

persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso [praticante], este tal será bem-

aventurado no que realizar”. 

vi) Praticar (gr. prasso/pratto): “aquele que pratica o mal” (Jo 3.20; 5.29); “praticado artes 

mágicas” (At 19.19); ‘praticar’ (At 25.25; 26.9); “praticar obras digna de arrependimento” (At 

26.20); ‘fazer’ (At 3.17); ‘proceder’ (At 17.7); “não herdarão o reino de Deus os que tais coisas 

praticam” (Gl 5.21); “isso praticai” (Fp 4.9).  

vii) Obedecer (gr. hupakouo): ‘ouvir sob’ (como subordinado), ouvir atentamente; prestar 

atenção ou obedecer a um comando ou autoridade; em português, ‘ob’ + ‘audire’, “a ouvir”. 

viii) Revelação: a prática como fonte de revelação; Jesus não nos dá a casa pronto; somos nós 

que a edificamos; não nos dá a colheita pronta, mas a semente e nós a plantamos; a palavra de 

Deus tem natureza germinal que somente se revela na práxis.   

3) O QUE A IGREJA PODE FAZER 

a) Ensino: “Façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as palavras que vos 

tenho ordenado” (Mt 28.18-20).  

b) Explicação: parafraseando Paulo — “Como entenderão se não houver quem explicar?”. 

c) Oficina de prática: como a audição é separada da práxis, devemos reaprender a praticar.  

4) PARA REFLETIR  

a) E se alguém ouvir as minhas palavras, e não crer, eu não o julgo; porque eu vim, não para julgar 

o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, 

já tem quem o julgue; a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia” (Jo 12.47s). 


