COMO UTILIZAR AS PARÁBOLAS NA EVANGELIZAÇÃO
1- Interpretação dos símbolos
Interpretar o significado dos símbolos nas parábolas: na parábola do semeador
as sementes e os diferentes terrenos onde as sementes caíram; na parábola da
ovelha desgarrada o que significam o pastor, as cem ovelhas, a ovelha
desgarrada.
2-História em quadrinhos
Criar uma história em quadrinhos com textos(balões)ou sem texto, que
reproduza a sequência dos fatos apresentados em uma determinada parábola.
3- Personagens e Mensagens
Quais os personagens que entram em cena em determonada parábola e qual a
atitude de cada um deles? O que você aprendeu com essa parábola? Qual a
mensagem para o homem de hoje?
4- Comparação de textos
Compare o texto de uma parábola em evangelhos diferentes. Localize por
exemplo a Parábola do Semeador em Lucas e compare com o texto de Mateus e
Marcos.Quais são as semelhanças e diferenças entre eles?
Discuta as diferenças: será que possuem algum significado especial?
5- Repórter
Feita a encenação, um evangelizador(repórter) entrevista os que participaram da
encenação. Por ex. o que você sentiu fazendo o papel da semente que caiu no
meio do espinho?(parábola do semeador)
6- Reflexão em grupo
Reflexão com todo o grupo reunido independente do número de pessoas
que estejam participando.
Por ex: alguém lê em voz alta a parábola do Bom Samaritano. Em seguida o
evangelizador pergunta: o que o outro significa para você?
È muito importante que a reflexão não fique só no campo das idéias. Por isso ao
final do encontro o evangelizador deve fazer outra pergunta que faça com que o
grupo assuma que refletiu. Por ex: no caso da Parábola do Bom Samaritano qual
será nossa maneira de agir em relação ao outro de hoje em diante?
7- Outra História
Usando a idéia central de uma parábola, o evangelizador deve inventar uma

história ou contar uma história real. O importante é que a outra história
apresente a mesma idéia central da parábola que foi escolhida.
8- Mensagem Ilustrada
Formar vários grupos que receberão cada um deles uma parábola. Ninguém
deve saber a parábola que foi destinada a outro grupo. Cada deve descobrir a
mensagem da parábola que recebeu e ilustrá-la de um cartaz( desenhos,
recortes de revistas, jornais, etc). O cartaz não poderá ter nenhuma legenda,
título, frase, etc. Cada grupo apresentará sua mensagem ilustrada e os demais
procurarão descobrir de que parábola se trata.
9- Mímica
A mesma atividade anterior com a diferença que aqui cada grupo deverá
apresentar a mensagem da parábola através da mímica.
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