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PREFÁCIO

Várias vezes veio à tona o desejo de que o livro 
As parábolas de Jesus pudesse tornar-se acessível a 
um círculo mais largo de leitores, de modo especial 
àqueles que não dominam a língua grega. Vem ao 
encontro deste anseio esta edição, que se apoia na 
sexta edição (Gõttingen, 1962, reimpressa com re-
visão como sétima edição em 1965). A presente foi 
abreviada, eliminando-se a matéria de mera especia-
lização técnica e linguística. A reelaboração foi feita, 
em colaboração comigo, pelo meu assistente Berndt 
Scballer, doutor em Teologia. 

Meu interesse é tentar reelaborar a forma mais 
antiga que se possa atingir da pregação de Jesus nas 
parábolas, e usar do nosso conhecimento do “mi-
lieu” palestinense de Jesus para a interpretação das 
parábolas. A interpretação acha-se na terceira parte 
(pp. 115-228) e recomenda-se com insistência que 
se passe à leitura desta parte depois de se ler a pri-
meira (pp. 7-15). O leitor que, a seguir, ainda ousar 
acompanhar a análise crítica apresentada na segun-
da parte (pp. 17-113), haverá, espero eu, de perce-
ber que também esta não tem outra intenção do que 
abrir um acesso, o mais largo possível, à própria pa-
lavra original de Jesus. Ninguém, exceto o próprio 
Filho do Homem e a sua palavra, pode dar autori-
dade plena à nossa pregação. 

Joachim Jeremias
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1. 
O PROBLEMA

 Quem se ocupa com as parábolas de Jesus, 
assim como os três primeiros Evangelhos no-las 
transmitem, pode ter a certeza de que se apoia em 
base histórica bastante firme. Elas constituem uma 
peça da rocha primitiva da tradição. Reconhece-
-se de modo geral que as imagens se imprimem 
mais fortemente na memória do que ideias abs-
tratas. Com referência particularmente às parábo-
las de Jesus, acresce que elas refletem exatamen-
te, e com especial nitidez, a Boa-Nova de Jesus, o 
cunho escatológico da sua pregação, a seriedade 
do seu apelo à conversão, bem como o seu con-
flito com o farisaísmo. Por toda parte se entrevê, 
por trás do texto grego, a língua materna de Jesus. 
Até o material das imagens é retomado da vida na 
Palestina. Demos disso um exemplo: estranha que 
o semeador em Mc 4,3-8 seja de tal inabilidade ao 
semear a ponto de pôr a perder uma quantidade de 
semente; era de se esperar a descrição da técnica 
que nos é habitual de semear. Mas trata-se de algo 
que acontece na realidade. Compreende-se o caso, 
quando se sabe como se semeia na Palestina, ou 
seja, precisamente antes de arar a terra. Portanto, 
o semeador da parábola vai passando pelo campo 
não arado e ainda cheio de restolho! Vê-se então 
por que ele semeia no caminho: é de propósito que 
ele lança a semente no caminho, isto é, no trilho 
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que os camponeses, de tanto passar, formaram no 
meio da antiga roça, pois também o trilho deverá 
ser arado. É também de propósito que ele semeia 
entre os espinhos secos espalhados pelo chão não 
lavrado, pois também eles serão revirados quando 
o arado passar. Também não é mais de se estra-
nhar que os grãos caiam em chão rochoso, pois 
as rochas calcáreas, recobertas por uma fina ca-
mada de terra, dificilmente se distinguem do cam-
po cheio de restolho, antes de os discos do arado 
rangerem de encontro a elas. Portanto, o que ao 
ocidental parece inabilidade, é o comum no meio 
palestinense.

De mais a mais, as parábolas de Jesus são 
algo de totalmente novo. Em toda a literatura ra-
bínica do tempo antes de Jesus, não temos ne-
nhuma parábola, a não ser duas comparações de 
Hillel (pelo ano 20 a.C.), ou seja, a comparação 
jocosa do corpo com uma estátua e da alma com 
um hóspede. Temos pela primeira vez uma pará-
bola com o rabino Jochanan ben Zakkai, pelo ano 
80 d.C. (cf. infra p. 190s). Porque esta parábola 
se aproxima, quanto ao material da imagem, de 
uma parábola de Jesus, deve-se perguntar seria-
mente se o modelo de Jesus não terá sido um fa-
tor importante (além de outros, como as fábulas 
gregas de animais) na origem do gênero literário 
das parábolas rabínicas. 

Levando-se também em conta que a com-
paração das parábolas sinóticas com as do meio 
ambiente, por exemplo com a linguagem simbó-
lica do apóstolo Paulo ou com as parábolas dos 
rabinos, faz sobressair um cunho absolutamente 
pessoal, uma clareza e simplicidade sem par, bem 
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como uma mestria inaudita na construção, deve-
-se concluir: Estamos diante de tradição muito fiel 
e em imediata proximidade de Jesus, quando le-
mos as parábolas. 

As parábolas de Jesus, tomadas como um 
todo, não só estão transmitidas de modo seguro, 
como também, à primeira vista, constituem um 
material totalmente sem problemas. Levam os ou-
vintes a um mundo que lhes é familiar, tudo é tão 
simples e claro, ao ponto de o ouvinte não poder 
dar outra resposta senão: Sim, de fato é assim! No 
entanto, as parábolas levantam um difícil proble-
ma: Qual é o seu sentido original? 

Com efeito, já nos inícios, nos primeiros de-
cênios depois da morte de Jesus, as parábolas 
sofreram certos desvios na sua interpretação. 
Começou-se muito cedo a tratar as parábolas 
como alegorias, isto é, a atribuir-se a cada deta-
lhe das parábolas um especial sentido profundo 
(um exemplo, cf. p. 28). E esta alegorização es-
tendeu, pelos séculos afora, um espesso véu so-
bre o sentido das parábolas. Vários fatores con-
tribuíram para isto. No começo, pode ter havido 
um desejo inconsciente de achar, nas palavras 
simples de Jesus, um sentido mais profundo. No 
meio helenístico, estava amplamente espalhada 
a interpretação alegórica dos mitos como porta-
dora de conhecimentos esotéricos, e no judaísmo 
helenístico a exegese alegórica fez escola; coisa 
semelhante era de se esperar, neste assunto, tam-
bém dos mestres cristãos. A seguir, deve ter es-
timulado nessa linha o fato de quatro parábolas 
nos evangelhos terem recebido uma amplificação 
alegorizante em cada um de seus elementos (Mc 
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4,14-20 par.; Mt 13, 37-43.49-50; Jo 10,7-18). Foi, 
porém, a teoria do endurecimento (Mc 4,10-12 
par.) que principalmente contribuiu para a ado-
ção da linha alegorizante.

O dito de Mc 4,11b.12 diz, no seu atual con-
texto, que Jesus teria falado em parábolas para 
ocultar aos de fora o mistério do reino de Deus e 
endurecê-los. Segundo isto, as parábolas teriam 
um sentido oculto, que só se poderia levantar 
com a ajuda da interpretação alegórica. Ora, po-
de-se demonstrar, e é de modo geral reconhecido 
pela pesquisa, que Mc 4,11b.12 era originalmente 
um dito tradicionado independentemente e que 
Marcos foi o primeiro a inseri-lo no capítulo das 
parábolas (4,1-34). Ocasião para isto foi a pala-
vra grega parabolé, à qual corresponde, na língua 
materna de Jesus, a palavra aramaica mathla que, 
como veremos (p. 13), tem vários sentidos e pode 
significar tanto parábola como enigma. Na nossa 
passagem, ela tem indubitavelmente o sentido de 
enigma. Partindo-se, pois, do aramaico,1 o senti-
do de Mc 4,11b.12 é o seguinte: “A vós é confiado 
o mistério do reino de Deus; mas àqueles que são 
de fora, tudo é enigmático, de modo que (como 
está escrito) eles olham e não veem, ouvem e não 
entendem, a não ser que se convertam e Deus2 
lhes perdoe”. Assim entendido, este dito refere-
-se a toda a pregação de Jesus sobre o tema de 
que o anúncio de Jesus do reino de Deus que já 

1 As provas detalhadas sob o ponto de vista linguístico para 
a tradução acham-se na edição científica (Die Gleichnisse Jesu, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 7ª ed., 1965, p. 12s).

2 Muitas palavras de Jesus só obtêm sua total agudeza se 
notarmos que Jesus, de modo geral, usa com frequência, em 
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está a irromper-se só é compreensível àqueles que 
creem, mas àqueles que não creem ele permanece 
enigmático. Se isto é certo, então a palavra em 
Mc 4,11b.12 originalmente não foi pronunciada 
com referência às parábolas e não dá também, 
por isso, o direito de procurar atrás das parábolas 
de Jesus um sentido oculto e misterioso, que só 
se poderia entender com a ajuda da interpretação 
alegórica. 

É mérito de Adolf Jülicher ter rompido defi-
nitivamente com a interpretação alegórica. É, de 
fato, desolador ler na História da interpretação das 
parábolas de Jesus,3 de Jülicher, por que distorções 
e abusos tiveram que passar, ao longo dos séculos, 
as parábolas, por causa da interpretação alegóri-
ca. Somente sobre este pano de fundo é que se está 
à altura para avaliar a libertação que se operou, 
quando Jülicher não só provou irrefutavelmente, 
em centenas de casos, que a alegorização levava ao 
erro, como também sustentou a tese de que a ale-
gorização era totalmente estranha às parábolas de 
Jesus. Ainda que a rigidez desta tese possa ser uni-
lateral, sua obra permanece pura e simplesmen-
te fundamental; alguns ensaios isolados de novos 
estudos de retorno à alegorização só conseguem 
confirmar este juízo.

Mas Jülicher deixou o trabalho pelo meio. 
Quem melhor o mostrou foi C. H. Dodd. No esfor-
ço por libertar as parábolas da fantasia e do arbí-

atitude respeitosa, o passivo, quando ele fala do agir de Deus. 
Um caso deste temos aqui na expressão passiva: “e lhes será 
perdoado”.

3 A. JÜLICHER, Die Gleichnisreden Jesu I, Tübingen, 1899 (= 
1910), p. 203-322.
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trio da interpretação alegórica de cada um dos de-
talhes, Jülicher deixou-se levar a um erro nefasto. 
A melhor defesa contra este arbítrio consistiria, a 
seu modo de ver, em olhar as parábolas como uma 
peça de vida real e (aqui reside o seu erro) em não 
se tirar delas a não ser uma só ideia, sendo esta a 
mais geral possível: a aplicação mais larga seria 
a correta! “A narrativa do rico e do pobre Lázaro 
tencionava produzir alegria numa vida de sofri-
mento e temor da vida no meio aos prazeres” (Lc 
16,19-31). “Mesmo o mais rico dos homens depen-
de, a cada momento, do poder e da graça de Deus” 
seria a doutrina da parábola do rico insensato (Lc 
12,16ss). “Aproveitar decididamente o presente 
como condição para um futuro feliz” seria o ensi-
namento da parábola do administrador infiel (Lc 
16,1-8). Mt 24,45-51, na sua forma primitiva, te-
ria tido a intenção de estimular os discípulos “ao 
cumprimento mais fiel de seus deveres para com 
Deus”. A “ideia fundamental” da parábola dos ta-
lentos (Mt 25,14ss) é que “a recompensa só com-
pete à tarefa realizada”. Vê-se: as parábolas anun-
ciam a verdadeira religião da humanidade, e do 
seu ímpeto escatológico nada mais resta. Faz-se 
insensivelmente de Jesus o “apóstolo do progres-
so” (Jülicher), um mestre de sabedoria que, atra-
vés de imagens e estórias fáceis de se reter, incul-
cava máximas éticas e uma teologia simplificada. 
Mas, na realidade, ele não era isto! Não! Jülicher 
parou a meio caminho. Com efeito, ele espanou as 
parábolas da espessa camada de pó que sobre elas 
espalhara a interpretação alegórica, mas não vai, 
em última análise, além desta tarefa preliminar. 
O principal da tarefa fica ainda por fazer: Tentar 
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reobter o sentido original das parábolas. Como 
chegar a isto?

A obra de Jülicher foi de tal vulto que por 
muito tempo não se publicou estudo monográfi-
co de importância sobre as parábolas. Nos últimos 
tempos, foi a “história das formas” (Formgeschich-
te) que fez a tentativa de ir avante, classificando 
as parábolas em categorias. Distinguiu-se entre 
metáfora, comparação, parábola, semelhança, ale-
goria, exemplos etc. Em última análise, um esfor-
ço vão, pois o machal abrange todas estas catego-
rias e muita coisa mais, sem nenhuma distinção. 
O machal hebraico e o mathla aramaico designa-
vam, mesmo no judaísmo pós-bíblico, sem que se 
possa fazer um quadro esquemático, toda sorte de 
linguagem figurada: parábola, comparação, alego-
ria, fábula, provérbio, revelação apocalíptica, dito 
enigmático, pseudônimo, símbolo, figura de fic-
ção, exemplo (tipo), motivo, argumentação, apo-
logia, objeção, piada. Em correspondência, tem a 
palavra grega parabolé no Novo Testamento o sen-
tido tanto de parábola como de comparação (Lc 
5,36; Mc 3,23), de figura simbólica (Hb 9,9; 11,19; 
cf. Mc 13,28); Lc 4,23 deve traduzir-se por provér-
bio, máxima; Lc 6,39, por provérbio; Mc 7,17, por 
enigma, e Lc 14,17, simplesmente por regra. (Fi-
que entendido que no presente trabalho entende-
mos a palavra “parábola” no sentido largo de ma-
chal / mathla). Seria impor às parábolas de Jesus 
uma norma que lhes é estranha querer forçá-las a 
entrarem no quadro das categorias da retórica gre-
ga. Na verdade, também nessa trilha não se deram 
passos avante. As observações básicas e importan-
tes que devemos à “história das formas” (Form-
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geschichte) ainda não chegaram a consequências 
fecundas no campo da pesquisa das parábolas.

O ponto de vista decisivo em novos enfoques, 
creio eu, surge, por primeiro, com A. T. Cadoux:4 
As parábolas devem ser colocadas na situação da 
vida de Jesus! Infelizmente é discutível o modo 
como Cadoux procura, no seu livro, levar à exe-
cução esta intuição correta, a ponto de o valor de 
seu trabalho ficar limitado a algumas boas obser-
vações singulares. Nessa via foi B. T. Smith que 
procedeu de maneira mais inteligente.5 Consegue 
em muitos lugares esclarecer o fundo histórico 
das parábolas, mas é lamentável que quase tudo 
se refira apenas ao material das imagens das pa-
rábolas, ficando de lado a interpretação teológi-
ca. Um avanço na direção apontada por Cadoux é 
o livro The Parables of the Kingdom6 de C. H. Dodd 
que o faz. Nesta obra de extraordinária importân-
cia, faz-se de fato, e pela primeira vez com grande 
êxito, a tentativa de situar as parábolas dentro da 
vida de Jesus, de modo que ele introduziu uma 
nova era na interpretação das parábolas. Toda-
via, Dodd se restringe às parábolas do reino, e a 
uniteralidade do seu conceito de “basileia” (Dodd 
põe toda a acentuação na ideia de que o reino já 
irrompeu agora definitivamente) acarreta como 
consequência um encolhimento da escatologia, o 
que não deixa de exercer influência no resto de 
sua exegese, de mais a mais magistral.

Trata-se, no fundo, dum reconhecimento mui-

O PROBLEMA

4 The Parables of Jesus. Their Art and Use, New York, 1931.
5 The Parables of the Synoptic Gospels, Cambridge, 1937.
6 London, 1935.
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to simples, mas de enorme alcance. As parábolas 
de Jesus não são — em todo caso, não primaria-
mente — obras de arte, nem querem inculcar so-
mente princípios gerais, mas cada uma delas foi 
pronunciada numa situação concreta da vida de 
Jesus, situação única e muitas vezes imprevista. 
Muitas vezes, e até mesmo na maior parte das 
vezes, trata-se aí, como veremos, de situações de 
conflito, de justificação, de defesa, de ataque e até 
mesmo de desafio: as parábolas são, não exclusiva-
mente, mas em grande parte, armas de luta. Cada 
uma delas exige uma resposta concreta e imediata. 

Daí resulta a tarefa. Jesus falou a homens de 
carne e sangue, a partir do momento para o mo-
mento. Cada uma de suas parábolas tem um lugar 
histórico determinado na sua vida. Tentar reobtê-
-lo: eis a tarefa.7 O que Jesus quis dizer nesta ou 
naquela hora determinada? Como sua palavra re-
percutiu sobre os ouvintes? Vale a pena fazer estas 
questões, para — tanto quanto possível — chegar-
mos ao sentido original das parábolas de Jesus, à 
sua ipsissima vox.

O PROBLEMA

7 Pode-se esclarecer um pouco o problema, vendo-se a cole-
ção de parábolas em Mc 13 da seguinte maneira: É como se nos 
tivessem transmitido, das pregações dum eminente pregador do 
nosso tempo, apenas uma coleção de narrativas de exemplos. 
Esta coleção só ganhará diante de nosso olhar o seu pleno va-
lor, se soubermos, em cada caso, quais os pensamentos que o 
pregador ilustrou com cada um dos exemplos. Igualmente só 
entenderemos corretamente cada uma das parábolas reunidas 
na coleção de Mt 13, se pudermos fazer-nos uma ideia sobre a 
situação concreta em que Jesus as pronunciou.


