
Parábolas de Jesus 

O Fariseu e o Publicano
Baseado em Lucas 18:9–14.

Jesus contou a seguinte parábola para algumas pessoas que 
se consideravam muito justas. “Dois homens foram ao templo 
para orar. Um deles era fariseu e o outro publicano. Um deles 
era fariseu, um líder religioso no tempo de Jesus; o outro era um 
cobrador de impostos.

“O fariseu orou: ‘Deus, te agradeço porque não sou como 
os outros homens, avarento, desonesto ou pecaminoso. Te 
agradeço por não ser como aquele cobrador de impostos ali. Eu 
sou muito mais justo.’

“O cobrador de impostos ficou à distância e nem ousava 
levantar os olhos para o céu, mas batendo no peito dizia: ‘Deus, 
tem misericórdia de mim, que sou pecador!’”

Jesus então disse para as pessoas: “Quem voltou para casa 
havendo se justificado perante Deus, foi o cobrador de impostos, 
não o fariseu. Aqueles que se esforçam por parecer grandiosos 
serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados.”





Partes da moldura

Cantos

Parte para 
colar no 

verso, depois 
de prender 

um barbante. 
(Ver 

instruções 
ilustradas.)
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