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RESUMO 

Neste trabalho analisam-se as estratégias comunicativas utilizadas por Jesus, 
com base nas noções dadas pela Programação Neurolinguística e sobre 
metáforas. Desse modo, serão consideradas as concepções sobre metáforas 
nas construções simbólicas das parábolas bíblicas. 
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ABSTRACT 
In this work we analyze the communicative strategies used by Jesus, based on 
the concepts given by the NLP and about metaphors. Thus, the concepts will be 
considered metaphors about the symbolic constructions of biblical parables. 
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INTRODUÇÃO  

 

A metáfora foi definida inicialmente por Aristóteles em sua Retórica como 

“uma comparação entre dois termos, A e B, tomados como impropriamente 

semelhantes entre si” (apud Valente, 1999: 55) e em sua Poética como o 

“transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou 

da espécie para o gênero ou por analogia” (Apud Campos, 1982: 107). 

A palavra “metáfora” vem da raiz grega que significa “levar além”. A 

metáfora nos leva além de um significado e abre a nossa mente para muitas 

alternativas possíveis.  

 

Significado de Metáfora: Figura de linguagem que consiste na transferência da 
significação própria de uma palavra para outra significação, em virtude de uma 
comparação subentendida. Por exemplo, quando se diz "Ele é uma raposa", emprega-
se uma metáfora, isto é, usa-se o nome de um animal para descrever um homem que 
possui características do animal. 
 

 Podemos dizer que metáfora é o uso de uma coisa para representar 

outra. Novelas, contos de fadas, rituais, tarefas, pinturas, desenhos e outras 

produções artísticas, muitas vezes transmitem significado metaforicamente. 

Jamais poderemos descrever o mundo diretamente; portanto, de certa forma, 

toda linguagem é uma metáfora – ela aponta algo além de si mesma. 

Na definição aristotélica da metáfora: palavra tomada em outro sentido, 

embora seja pertinente à metáfora, não a enquadra. Outros recursos de estilo 

se enquadram na definição aristotélica de metáfora como o ato falho, a 

impropriedade, a ironia, o ximoro. 

A metáfora não precisa ser uma palavra, mas uma unidade semântica, 

que não precisa ser mínima como é a palavra. A metáfora não está presa a 

uma forma. Podemos dizer: Maria é uma flor ou Maria flor ou ainda Maria é 

como uma flor. Nas três formas subsiste a mesma metáfora. A metáfora não se 

diferencia da comparação por termos de comparação: como, tal qual, etc. A 

diferença entre comparação e metáfora é que na metáfora o atributo comum 

está elíptico. A metáfora é um algoritmo analógico. 

A comunicação se dá por dois mecanismos básicos. Um deles, pela 
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semelhança auto-explicativa ou analógica, onde os substantivos podem ser 

substituídos por desenhos; o outro pela palavra escrita ou falada, e mais 

recentemente a digital. A metáfora é uma maneira indireta de comunicação 

através de uma história ou figura de retórica.  

Na programação Neurolinguística, a metáfora inclui comparações de 

semelhanças, parábolas e alegorias e é valiosa na sua capacidade de melhorar 

a comunicação. 

As metáforas podem ser categorizadas de várias formas, vamos nos ater 

as metáforas em forma de parábolas que é também uma das maneiras de 

motivar ações. Enfim, conceber desenvolvimento de valores com exemplos 

físicos para o que não é físico, trazendo para o “mundo palpável” ideias 

abstratas. 

Esta breve reflexão sobre o caráter da metáfora fazemos breves 

considerações sobre esta categoria textual, segundo os evangelhos, contadas 

por Jesus, que, dentre outras nominações, ficou mais conhecida como 

“Parábola do Filho Pródigo”, a qual será tomada para análise e como amostra 

da referida potencialidade de sentidos. 

 

O Filho Pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, 

apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos. De acordo com 

Lucas 15:11-32, a um filho mais novo é dada a sua herança. Depois de perder 

sua fortuna (a palavra "pródigo" significa "desperdiçador, extravagante"), o filho 

volta para casa e se arrepende. Esta parábola é a terceira e última de uma 

trilogia sobre a redenção, vindo após a Parábola da Ovelha Perdida e a 

Parábola da Moeda Perdida. 

 Um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a 
parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos 
dias depois o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país 
longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de 
ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a 
passar necessidades.Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o 
mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das 
alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Caindo, porém, em 
si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou 
morrendo de fome! Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra 
o céu e diante de ti: já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como 
um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda 
longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e beijou. 
Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser 
chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a ” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Parábolas_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos_canônicos
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradução_Brasileira_da_Bíblia/Lucas/XV#15:11
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herança_(direito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pródigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arrependimento_(religião)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trilogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Redenção_(religião)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parábola_da_Ovelha_Perdida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parábola_da_Moeda_Perdida
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melhor roupa e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; 
trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque 
este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a 
regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo; quando voltou e foi 
chegando à casa, ouviu a música e a dança: e chamando um dos criados, 
perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai 
mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se 
indignou, e não queria entrar; e saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele 
respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma 
ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus 
amigos; mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com 
meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: 
Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu; entretanto cumpria 
regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, 
estava perdido e se achou.» (Lucas 15:11-32) 
 

Esta é a última das três parábolas sobre perda e redenção, na sequência da 

Parábola da Ovelha Perdida e da Parábola da Moeda Perdida, que Jesus conta 

após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar 

as suas refeições com "pecadores". A alegria do pai descrita na parábola reflete 

o amor divino, a "misericórdia infinita de Deus" e "recusa de Deus em limitar a 

sua graça". 

O pedido do filho mais novo de sua parte da herança é "ousado e insolente" e 

"equivale a querer que o pai estivesse morto". Suas ações não levam ao 

sucesso e ele finalmente se torna um trabalhador por contrato, com a 

degradante tarefa (para um judeu) de cuidar de porcos, chegando ao ponto de 

invejá-los por comerem vagens de alfarroba. Em seu retorno, o pai trata-o com 

uma generosidade muito maior do que ele teria o direito de esperar. 

O filho mais velho, ao contrário, parece pensar em termos de "direito, mérito e 

recompensa" ao invés de "amor e benevolência" . Ele pode representar os 

fariseus que estavam criticando Jesus. 

 

 

http://pt.wikisource.org/wiki/Tradução_Brasileira_da_Bíblia/Lucas/XV#15:11
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parábola_da_Ovelha_Perdida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parábola_da_Moeda_Perdida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fariseus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ágape
http://pt.wikipedia.org/wiki/Misericórdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graça_divina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfarroba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fariseus


5 

 

  

 

 
Filho Pródigo. 1618. Por Rubens; 

Atualmente no Museu Real de Belas Artes de Antuérpia, na Bélgica. 
 

 

 

 É interessante registrar que não se pretende trabalhar aqui os ensinos 

de nenhum psicanalista e sim buscar nas metáforas elementos que 

demonstrem o uso desta estratégia comunicativa por Jesus. Contornando as 

dificuldades de entendimento com que se defrontava em sua época. E que 

puderam ser eternizadas com o auxílio do aparato da linguística metafórica.  

Para tal análise, comecemos a classificar as metáforas a partir de três 

vertentes: a metáfora linguística, a metáfora literária e a metáfora 

paterna/delirante. Certamente, recolocar em discussão essa figura de 

linguagem que é a metáfora, por meio de uma formalização conceitual, torna 

mais consistente a compreensão daquilo que Jesus mencionava em suas 

parábolas metafóricas. 

Detém-se aqui apenas naquilo que interessa a esta investigação, ou 

seja: a metáfora como um dos mecanismos de funcionamento da linguagem 

com objetivo pedagógico. Há, portanto, um duplo caráter da linguagem, que se 

mostra presente no próprio ato da fala. Quando uma pessoa fala, ela executa 

dois atos, que se constituem da seguinte maneira: a partir de um arsenal de 

unidades linguísticas, ela escolhe algumas e relaciona-as entre si até formar 

unidades mais complexas. Assim, "quem fala seleciona palavras e as combina 

em frases" (JAKOBSON, 2003, p. 37). Portanto, um discurso apresenta-se 

sobre dois eixos, que aparecem quando das operações de seleção e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Peter_Paul_Rubens_-_De_verloren_zoon.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Real_de_Belas_Artes_de_Antuérpia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bélgica
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combinação. A seleção implica a possibilidade de substituição de um termo por 

outro, equivalente num aspecto, mas diferente em outro. Assim, seleção e 

substituição fazem parte da mesma operação. Já a combinação é um 

agrupamento de unidades linguísticas, articulações que servem de contexto e 

encontram contexto numa formação mais complexa. Dessa forma, combinação 

e contexto estão estritamente ligados. 

Portanto, é a partir dessa referência da linguagem que “interpreta” as 

emoções e analisa o cotidiano através do efeito metafórico, que estudamos 

aqui as parábolas de Jesus. 

 O conceito de metáfora nas parábolas de Jesus vai alem de um 

referencial teórico pautado pelos alicerces da linguística e da literatura. Trata-se 

de uma formulação que concebe o sujeito como um efeito do significante 

decorrente da articulação de um significante com outro significante. É o 

sintoma enquanto metáfora e, portanto, carregado de sentido e passível de 

interpretação. Mas não se trata de uma interpretação fechada, e sim de uma 

interpretação que se abre para múltiplos sentidos, já que estes estão sempre 

deslizando. Essa era também a lógica do sentido na mensagem que Jesus 

explicava através das parábolas metafóricas. 

  Mas a metáfora é muito mais do que uma simples figura de linguagem 

empregada nas parábolas de Jesus, é um ato pedagógico através da 

linguagem simbólica.  

Significado de Parábola: [...] Comparação desenvolvida em pequeno conto, no 

qual se encerra uma verdade, um ensinamento. Trata-se de uma história curta, cujos 

elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Esses acontecimentos ilustram uma 

verdade moral ou espiritual contida na história. Os escritores gregos e latinos usaram a 

parábola, mas seus exemplos mais perfeitos são os encontrados na Bíblia. 

(WIKIPEDIA, 2013)  

Etimologicamente, o nome parabolê corresponde ao verbo paraballô, que 

literalmente significa por ao lado, comparar. Em efeito, a parábola se caracteriza 

porque implica a comparação de objetos, situações ou atos bem conhecidos - tomados 

da natureza ou da experiência - com objetos ou atos análogos de tipo moral 

desconhecidos. A imagem se deduz a realidade que se pretende ensinar. Imagem e 
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realidade se encontram no tertium comparationis o ponto de comparação, comum a 

ambas.  

Poderíamos ir um pouco além e afirmar que as parábolas não são 

apenas ilustrações. Muitas vezes, “a própria parábola é a mensagem”. Assim, é 

contada para dirigir-se aos ouvintes e cativá-los, a fim de fazê-los parar e 

pensar acerca das suas próprias ações, ou de levá-los a dar alguma resposta.  

 Nela se mostra certa analogia (comparação) entre os fenômenos 

naturais e da vida cotidiana, visando expressar elevados princípios ou ideais 

que se deseja ensinar aos que as ouvem e/ou lêem. De forma básica a 

parábola é um instrumento didático usado por Jesus que alcançou e 

transformou muitas vidas através dos séculos. Foi meio delas que Jesus 

ensinou aos seus discípulos os princípios espirituais mais elevados e que são 

os pilares de seu evangelho. Elas são partes integrantes do conjunto de ensino 

e ocupam um espaço importantíssimo nas narrativas evangélicas como prova 

definitiva de seu valor. 

São textos curtos numa linguagem acessível e a riqueza dos 

ensinamentos adquiridos pelas parábolas se dá principalmente pela amplitude 

de interpretação. Personagens como o Filho Pródigo, O bom samaritano, O 

jovem rico, A ovelha perdida são eternizados nos Evangelhos. Durante  o 

estudo dessas parábolas se identifica em algum momento com essas 

personagens.  

 O capítulo Mateus 13 da Bíblia é famoso pelas metáforas/parábolas. 

Jesus diz que suas parábolas expressam “o que estava oculto desde o início 

do mundo”.  Jesus metaforicamente dizia: “O campo é o mundo”. O termo para 

mundo é Luz. O Eu Superior torna-se o campo onde boas sementes são 

semeadas. “As boas sementes são os Filhos do Reino”. Aqui Jesus repete que 

as sementes devem ser plantadas no Eu Superior, que é o símbolo do Reino 

de Deus. E assim vai ao gosto da interpretação e capacidade de entendimento 

do ouvinte. 

 Algumas metáforas de Jesus costumam ser simples na forma e 

profundas no conteúdo. Outras são expressões extremamente densas, 

concisas e cheias de sabedoria, inseridas no meio de um discurso mais longo. 

Exemplo: “Pois onde estiver o cadáver aí se juntarão os abutres” (Mt 24, 28) ou 
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“segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos” (Mt 8,22) e ainda “os 

últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos” (Mt 20, 16). 

Costumam ser frases taxativas, peremptórias, provérbios populares, sem 

margem a resposta. Outras se desenvolvem de maneira mais alinhavada, em 

forma de parábolas, a linguagem por excelência do profeta de Nazaré.  

Segundo os estudiosos do tema, muitas delas representam respostas 

pontuais às freqüentes polêmicas do cotidiano, especialmente com os fariseus 

e saduceus. Respostas que, vale dizer, deixavam mudos os adversários e os 

expectadores, pois como eram indiretas não afrontava os costumes. Tais 

metáforas/parábolas brotam de experiências distintas e abrangentes. Umas são 

marcadamente agropastoris, como a do semeador, da vinha e do vinhateiro, 

dos trabalhadores da última hora, da ovelha perdida ou a do bom pastor, do 

joio e do trigo; outras estão relacionadas ao mar, aos lagos e aos trabalhadores 

das águas, como a da rede lançada ao mar, à moeda encontrada no peixe. 

 Algumas dessas metáforas/parábolas deixam transparecer um colorido e 

um tempero bem expressivos da vida diária do povo do que Jesus fazia parte. 

É caso do sal, do fermento, da luz ou do grão de mostarda; entre estas últimas, 

há aquelas que são fortemente carimbadas com o selo da compaixão, como a 

da ovelha perdida; ou as que se referem à insistência e ao ritualismo farisaico 

da oração, como o juiz e a viúva, de um lado, e o fariseu e o publicando, de 

outro; e há as que transpiram a alegria de um povo simples e festivo, como a 

das virgens prudentes e imprudentes ou a do rei que oferece um banquete. 

Mas há também as que denunciam o ambiente tumultuado do comércio, 

tais como a do tesouro escondido no campo ou a da pérola preciosa. 

As parábolas que Jesus utilizava em sua proclamação continham algumas 

características próprias e potencialidade pluridiscursiva.  

Entre elas, podem-se relacionar as seguintes:  

 

a) Cotidiano. Jesus aproveitava a natureza (semente de mostarda, semeador, 

etc.), costumes familiares da vida diária (fermento, ovelha perdida, etc.), 

acontecimentos bem conhecidos de história recente (Lc 19.14), acontecimentos 

ocasionais ou contingências não improváveis (filho pródigo, trabalhadores na 

vinha, etc.). A parábola nem sempre lança mão de histórias verídicas, mas admite 
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a probabilidade, ensinando mediante ocorrências imaginárias, mas que jamais 

fogem à realidade das coisas. 

  

b) Suspense. As parábolas de Jesus continham sempre um pouco de suspense. 

O ouvinte/leitor fica imaginando: O que acontecerá aos arrendatários que mataram 

os servos e o filho do fazendeiro? O que fará o rei ao convidado não devidamente 

trajado para as bodas? Se o sacerdote e o levita se negaram a ajudar o ferido 

caído à beira da estrada, o que fará o terceiro transeunte? 

  

c) Contraste. Há uma abundância de contrastes nas parábolas de Jesus, os quais 

despertam o interesse dos ouvintes e dos leitores. Assim, há: uma casa edificada 

sobre a rocha e outra na areia, os peixes bons e peixes ruins, as cinco virgens 

néscias e cinco prudentes, um servo fiel e um servo mau, o vinho novo e os odres 

velhos, etc.  

 

d) Conflito. Existe uma infinidade de conflitos nessas parábolas, como, por 

exemplo: os homens que trabalham uma hora e os que trabalham o dia inteiro (Mt 

20.1-16), a viúva persistente e o juiz (Lc 18.5-8), as virgens prudentes que se 

negaram a fornecer azeite às néscias (Mt 25.1-13), etc. 

  

e) Tríades. Outro detalhe interessante das parábolas, é que muitas delas são 

compostas por três personagens ou elementos principais. Por exemplo: a parábola 

do filho pródigo (o pai, o filho mais moço e o filho mais velho), a parábola das dez 

virgens (o noivo, as cinco virgens prudentes e as cinco virgens néscias), a 

parábola do credor incompassivo (o rei, o devedor maior e o devedor menor), a 

parábola dos dois filhos (o pai, o filho obediente e o filho desobediente), etc.  

 

f) Inversão. Verifica-se, frequentemente, que a parábola começa por conceder 

vantagem ao ponto de vista que será finalmente desfavorecido. Assim, Jesus vai 

ao encontro do seu interlocutor; entra em sua maneira de ver. Sentindo-se 

compreendido, o interlocutor se deixa levar sem dificuldade. Então, o aspecto das 

coisas se modifica; uma nova maneira de ver se apresenta, melhor do que a 

primeira. O interlocutor, que assim deve convir, acha-se, desse modo, apanhado 

numa nova perspectiva. 
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g) Ênfase final. Nas parábolas de Jesus, não é o começo que diz o que é 

importante, porém o seu final. A importância recai sobre a última pessoa 

mencionada, o último feito ou a última declaração. O “efeito final” da parábola é 

deliberadamente elaborado em sua composição. Foi o samaritano que aliviou a dor 

do homem ferido, não o sacerdote ou o levita. Na parábola do semeador, o solo 

fértil também é mencionado por último.  

 

h) Perguntas retóricas. Estas estimulam os ouvintes/leitores a responderem 

mentalmente aos desafios propostos por Jesus. Por exemplo, o Senhor perguntou: 

“A que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles 

semelhantes?” (Lc 7.31); “... Contudo quando vier o Filho do homem, achará 

porventura fé na terra?” (Lc 18.8); três, das cinco frases da parábola que Jesus 

contou sobre a recompensa do servo, são perguntas retóricas (Lc 17.7-10).  

 

i) Evocação de resposta. As parábolas funcionam como um meio para evocar 

respostas por parte do ouvinte. São contadas para dirigir-se aos ouvintes e cativá-

los, a fim de fazê-los parar e pensar acerca das suas próprias ações, ou de levá-

los a dar alguma resposta a Jesus e ao Seu ministério.  

  

j) Extraordinário. Muitas parábolas parecem histórias simples e claras, mas 

sempre acontece algo fora-do-comum, que leva a certas perguntas. Este 

extraordinário ajuda a achar a verdade central da parábola. Quem deixaria 99 

ovelhas para procurar uma perdida? Quem ficaria semeando, enquanto três 

quartos das sementes se perdem? Qual pai aguardaria, com tanta paciência, um 

filho que pôs toda a herança a perder? Realmente, Deus age de maneira diferente. 

  

l) Exagero. Apesar de serem estórias que retratam o cotidiano, algumas parábolas 

podem conter um exagero deliberado, a fim de ressaltar algum aspecto da 

parábola (e.g., dez mil talentos, segundo qualquer cálculo, é uma soma 

astronômica de dinheiro, cf. Mt 18.24). 

  

m) Detalhes irrelevantes. Por vezes, pergunta-se por que são deixados de lado 

vários detalhes que deveriam fazer parte da história de uma parábola. Por 

exemplo, na parábola das dez virgens é apresentado o noivo, mas se ignora 

totalmente a noiva. Pormenores como este não são relevantes na composição 
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geral das parábolas. Surge daí o princípio de que nunca se deve questionar aquilo 

que a parábola não responde, para não se incorrer em erros.  

 

Todos estes aspectos das parábolas demonstram o impacto incomum que as 

histórias de Jesus provocavam naqueles que ouviam sua proclamação. O uso 

correto e adequado de uma parábola pode causar um impacto sem precedentes 

na mente do ouvinte.  

E em geral, a abordagem mais tradicional atual trata a metáfora como um 

fenômeno consciente, procurado e pretendido no momento de uso, criado 

apenas pelos “conhecedores” da língua – como poetas, filósofos e escritores. 

Essa figura de linguagem é comumente endeusada, como se fosse empregada 

apenas pela “elite conhecedora das letras”. Entretanto a prova contundente de 

que se usava há milênios e tem efeitos diversos até hoje as metáforas de 

Jesus servem de exemplo. 

Numa abordagem funcionalista, ao analisar o uso oral e cotidiano da 

língua, observa-se que a metáfora é uma estratégia comunicativa. Verificando-

se, portanto, que o uso e a compreensão da metáfora dependem mais de 

conhecimento de mundo e menos da utilização da linguagem em si, tendo seu 

foco principal no contexto; não apenas na linguagem informal, mas também na 

linguagem científica. É prudente dizer também que as metáforas que tratam de 

princípios universais são aplicáveis em qualquer tempo e tem o efeito 

enobrecedor de sempre. 

Do sentido semita da parábola ao recurso pedagógico na Bíblia podemos 

afirmar que apesar do gênero parábola ser uma narrativa simples, porém é 

sólida na sua proposta sapiencial e proverbial. Atravessando épocas e teorias 

diversas, conservou seu alcance didático-pedagógico como caminho de 

orientação de pessoas e etnias diferentes.  Afinal, o que é uma parábola? Essa 

indagação tem várias perspectivas: sua natureza, sua finalidade contextual, 

seja literária, seja pedagógica. 

A postura teórica de Morgan está claramente alinhada com aquela do 

linguista George Lakoff e do filósofo Mark Johnson que muito fizeram para 
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elevar a consciência da natureza fundamental da metáfora em tudo que se diz. 

Eles dizem: 

[...] Em todos os aspectos da vida […] nós definimos a nossa realidade em termos de 

metáforas e depois continuamos agindo com base na metáfora. Nós tiramos conclusões, 

estabelecemos metas, fazemos compromissos e executamos planos, tudo na base de 

como estruturamos, em parte, a nossa experiência, consciente e inconscientemente, 

pelo sentido da metáfora.
   
LAKOFF George; JOHNSON Mark (2002) 

A pergunta que precisa ser feita agora é: Por que Jesus fez uso de ações 

parabólicas? Stählin (1953) é enfático ao dizer que “uma das respostas a esta 

pergunta, sem dúvida, será a seguinte: para Jesus, “tudo” é utilizado para 

demonstrar seu envio e sua mensagem”.  

Ballarini (1978) afirma que a ação parabólica “tem a função de chamar a 

atenção para os dizeres do profeta”. Neste sentido, ela procura evidenciar a 

palavra do profeta, tornando a sua mensagem mais bem compreendida. Fohrer 

(1985) concorda, afirmando que “o ato parabólico tem na sua execução a 

finalidade de levar a cabo a incumbência profética”.  

Fohrer explica ainda que estas ações têm o propósito de despertar a 

curiosidade e a atenção, para alcançar aqueles que não querem ouvir a palavra 

falada. Muitas vezes se reconheceu que as ações foram feitas propositalmente 

para exemplificar, reforçar e sublinhar a palavra do profeta, vinda de Javé. Elas 

servem, assim, para a pregação profética e pertencem a este anúncio como meio 

homilético. Nesse sentido, despertam a curiosidade, chamam a atenção para que 

o anúncio seja mais expressivo, ativando a imaginação do ouvinte. A ação 

parabólica, portanto, ilustra e dramatiza a palavra, com um fim didático. Funciona 

também como um meio psicológico, convidando o destinatário para a reflexão. 

Assim, focalizam e pontuam a palavra profética, tornando-a marcante, para não 

ser esquecida. 

Neste sentido, os atos parabólicos impregnam facilmente na memória 

humana, e este era o objetivo, não somente dos profetas, mas também dos 

rabinos, e, em forma um pouco diferente, também o de Jesus.  

A partir das características das parábolas relatadas, podem-se relacionar 

algumas características que servem igualmente às ações parabólicas. O ator de 

uma parábola dramatizada usava da mesma forma as coisas do cotidiano para 

proclamar a sua mensagem. Assim, Jesus usou uma bacia com água e um 
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costume muito conhecido de lavar os pés para transmitir seu ensino aos 

discípulos. Também através da ceia, refeição comum, Jesus intentou algo para ser 

transmitido.  

Da mesma forma, os contrastes (pagamento do tributo), o suspense (o 

silêncio de Jesus diante das autoridades), o conflito (entrada triunfal com um 

jumento), a inversão (pesca maravilhosa) e ênfase final (bênção das crianças), o 

extraordinário (o lava-pés, pelo Senhor) e o exagero (purificação do templo, à base 

de chicote), e, principalmente, a evocação de resposta (que era a intenção em 

todas as ações) podem ser encontrados nas ações parabólicas.  

Além destes aspectos, as ações parabólicas apresentam internamente três 

características:  

 

a) O objeto do ato: por um lado, qualquer coisa pode tornar-se objeto do ato 

parabólico e servir de representação para a imagem primária a que se refere (uma 

pessoa, suas vestes, seu cabelo, seu nome, posses ou utensílios em geral). Por 

outro lado, em sua qualidade de representação figurada, estes objetos do ato 

parabólico têm uma relação bem determinada com outra realidade separada deles. 

Eles geralmente representam outro objeto diferente deles mesmos (como o povo 

de Israel, um povo estrangeiro, um aspecto do Reino, etc.). Há que se considerar 

ainda que a relação dos objetos do ato com a imagem original diferente deles é 

aquela apresentada. 

  

b) A maneira e a forma do ato. Às vezes, qualquer tipo de ação pode ser utilizado 

para caracterizar o evento representado (movimentar, destruir, abster-se de 

alguma coisa, atividades cotidianas ou familiares, etc). Às vezes a ação consiste 

em imitação (o tipo de ação que se deverá realizar no futuro é imitado pela ação 

presente). E, ainda, a ação pode ser realizada segundo o princípio da analogia (ela 

se realiza para que em outro lugar suceda a mesma coisa na realidade).  

 

c) O simbolismo simples. Fohrer argumenta ainda que os atos simbólicos 

sempre apresentam um simbolismo simples e não duplo, como por exemplo, do 

presente ou passado e futuro. Assim como a mesma palavra não pode abarcar 

todos os tempos, tampouco o pode o ato.  
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 No entanto, Stählin discorda desta opinião e afirma que há uma diferença 

significativa entre as ações de Jesus e as parábolas relatadas, que não se 

restringe somente ao maior poder visual e enfático.  

Segundo o próprio Jesus, a parábola em si, se restringe ao propósito de 

fornecer uma mensagem significativa, mas nas ações a situação é diferente. 

Muitas vezes elas têm uma dupla ou tripla função. Justamente para a maior parte 

destas ações esta dupla função pertence a sua essência.  

Todas as ações, fora algumas exceções, possuem, não somente um 

significado indicativo, mas também um significado atual bem concreto. Assim, toda 

cura de Jesus, no seu princípio, é um ato de ajuda, mas ao mesmo tempo uma 

indicação de que agora é o tempo da salvação, e que agora o Salvador está aqui. 

Toda expulsão de um demônio é preliminarmente um ato de libertação, mas ao 

mesmo tempo significa parabolicamente que agora o poder do diabo está 

quebrado e está estabelecida a autoridade de Deus.  

Cada vez que é aberta a visão de um cego é, no princípio, um simples, mas 

valioso, presente, que pode ser feito a uma pessoa, mas também mostra que a luz 

divina está entrando na escuridão e vence a mesma. Cada cura de surdos e 

mudos, coloca os curados novamente no convívio humano, mas significa também 

que Jesus tem o poder de abrir ouvidos diferentes, que podem ouvir e ser tornados 

em testemunhas e mensageiros. A cura dos leprosos salva estes pobres de uma 

morte dolorosa e da exclusão completa do convívio social e assim 

parabolicamente demonstra a purificação do homem do pecado e seu retorno à 

comunhão com Deus e o seu povo.  

Especialmente importante é a dupla função numa das mais profundas 

atitudes de Jesus, que também desempenhou a mais forte consequência na 

história da igreja cristã - a santa ceia. Neste ato, segundo Stählin, tem-se no 

mínimo um duplo sentido parabólico. Como muitas outras refeições com Jesus, a 

Santa Ceia aponta de antemão à grande ceia no Reino de Deus, isto é, à 

magnitude da comunhão integral com Deus no seu mundo perpétuo. Como nas 

outras refeições, esta comunhão se realiza já aqui, mas comparando com as 

outras solenidades, há um sentido exclusivo.  

Em muitos casos Jesus é o anfitrião, que oferece aos seus hóspedes a 

comunhão pessoal, mas na Santa Ceia Jesus é também pessoalmente o alimento 

oferecido aos convidados à casa e à mesa. De acordo com o sentido parabólico da 

Santa Ceia, Ele mesmo é a dádiva milagrosa da eternidade, a santa comunhão 
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com Deus. Ele, em função do sacrifício, está disposto para este ato e no qual jaz a 

nova conquista da comunhão de Deus com os homens. Assim, o sentido 

parabólico escatológico da Santa Ceia tem uma relação específica com o sentido 

simbólico do sacrifício. Este é o outro sentido parabólico da Santa Ceia: com o 

partir do pão e com o vinho tinto Jesus retrata a sua morte em sacrifício. Jesus, ao 

dar aos seus discípulos a comer pão e beber vinho, os capacita ao sacerdócio e 

membros do culto, aqueles que, pela participação na oferta, é dada a força da 

bênção do sacrifício. É de importância para a Santa Ceia que os discípulos sejam 

envolvidos pessoalmente nesta ação parabólica. Assim, eles não somente são 

participantes do acontecimento, em especial no seu preparo, mas, também, 

decididamente são participantes do próprio sacrifício de Jesus e assim, 

consequentemente, participantes na Ceia redentora escatológica.  

Como as palavras que Jesus falou têm poderes de ação, assim esta ação 

parabólica, tem força ativa. A mensagem proclamada torna-se realidade. Os 

discípulos adquirem de fato à íntima e pessoal comunhão com o seu mestre, o 

qual oferta-se por eles em sacrifício. Assim, os discípulos são enxertados de fato 

na realidade redentora do Reino vindouro.  

Assim, cada uma das ações parabólicas de Jesus, é ao mesmo tempo uma 

ilustração da sua mensagem e proclamação, como muitas vezes é a própria 

mensagem proferida em forma de um gesto simbólico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste modo, questionar-se-á o pseudo objetivismo da linguagem das 

metáforas e a formulação conceitual de sistemas de conhecimento por meio da 

utilização metafórica em conformidade com o contexto científico e seu 

respectivo grupo sócio-cultural, e estudos complexos seria uma pretensão e 

imparcial. 

A metáfora abrange figuras de linguagem, histórias, comparações, 

símiles e parábolas ainda hoje e com eficiência. Uma metáfora bem-sucedida 

precisa acompanhar primeiro a experiência atual ao usar a mesma seqüência 

estratégica, sistemas representacionais e sub-modalidades do seu estado 

presente. É utilizado material tanto da vida real como do imaginário cultural 

coletivo.  Podem-se empregar metáforas de forma terapêutica também, 

entretanto, deve-se formar um bom vínculo com o paciente antes. Este vínculo 
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é obtido tanto sob a forma verbal como não verbal.  

Conclue-se que metáforas são instrumentos valiosos, à disposição dos 

educadores, terapeutas, religiosos e que o auxiliam a alcançar a meta do 

entendimento planejado. Uma boa metáfora pode valer mil palavras e várias 

imagens. Ser capaz de usar metáforas é uma base da boa comunicação e 

redação, do bom treinamento, ensino e da boa terapia.  

 Nesse sentido, constitui-se em instrumento poderoso de comunicação 

em todos os níveis da psique humana.  

 Tal operação apresenta variada amplitude, podendo, a depender da 

configuração/interpretação, repercutir extraliterariamente, influindo sobre toda 

uma comunidade para o qual determinado texto considerado sagrado e sua 

interpretação sejam significativos para apropriação e formação de sentidos e 

práticas, como ocorre no caso dos livros que se constituem fundamentos 

teológicos de religiões, exemplar mente a Bíblia, no âmbito da igreja cristã. 

Neste contexto, a atribuição de títulos e/ ou intertítulos realizada por 

comentaristas e tradutores às diversas secções dos livros sagrados não podem 

ser entendidas como meras operações lingüísticas, mas sim como deliberação 

resultante, ideologicamente, do pensamento teológico deles ou da instituição à 

qual estejam vinculados.   

Considerando a etimologia - o verbo tecer –, texto é o entrelaçamento de 

palavras, linhas, orações, períodos; tecido-objeto de significação e tecido-

objeto do processo de comunicação e interação, por isso mesmo, tecido que 

tem algo a dizer.  

Seu sentido global não é redutível à da soma dos sentidos isolados das 

palavras que o compõem nem dos enunciados em que os vocábulos se 

encadeiam, mas é resultado de certa articulação dos elementos 

morfossintáticos e semântico-pragmáticos, constitutivos de uma espécie de 

simulacro metodológico. E mais ainda as metáforas evocam do universo 

interior todo seu conteúdo, e assim podemos dizer que o texto metafórico é 

uma unidade da manifestação; o lugar onde um plano de conteúdo é 

manifestado por meio de um plano de expressão simbólica.  

Além deste texto ser apenas um fragmento de toda a complexidade que 

envolve a cognição metafórica, suas implicações no mundo e sua forma como 

linguagem. 
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