
Parábolas de Jesus 

Os Três Servos
Baseado em Mateus 25:14–29.

Os discípulos de Jesus perguntaram “Diz-nos qual será o sinal 
da tua vinda.” Jesus contou-lhes muitas coisas a fim de prepará-
los para o Seu reino, e entre elas a seguinte parábola:

“Certo homem rico que ia viajar colocou três de seus servos 
encarregados da sua propriedade e deu a cada um uma quantia 
de dinheiro para cuidarem para ele.

“Depois de uma longa ausência, quando retornou, o homem 
pediu aos três servos que lhe prestassem contas do dinheiro 
que lhes havia sido confiado. Os dois primeiros mostraram como 
tinham investido o que haviam recebido e foram recompensados 
por isso, ao passo que o terceiro disse que ficou com receio 
de perder o dinheiro e por isso simplesmente o escondeu. 
O homem rico ficou chateado por o servo não ter investido 
sabiamente o que lhe foi dado, e pegou o dinheiro de volta.”

Também podem ler esta parábola em Lucas 19:12–26.
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