Segunda: Jesus ensinou por parábolas – Mt 13.3-4
“Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: "O semeador
saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à
beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.”
OBS: PARA LHE AUXILIAR NESSA SEMANA SERÁ
NECESSÁRIO O USO DO SEU CADERNO DE MEDITAÇÃO.

1)ENTENDENDO: Jesus costumava falar do
Reino de Deus para as pessoas por meio de
parábolas. Mas, o que são parábolas? São breves
histórias do cotidiano, contadas como forma de
analogia para ilustrar verdades espirituais,
inclusive a Parábola do Semeador. Você sabe, realmente, o
que é um semeador? Pesquise:
Semeador é..............................................................................
Aproveite para pesquisar o conceito de outra palavra essencial
para o nosso entendimento: Germinar é ................................
....................................................................................................
Agora leia os versículos a seguir e não deixe os pássaros
levarem as sementes da Palavra:

Escreva em seu caderno o que você entendeu com os
versículos que acabou de ler.

Releia os versos de hoje em outras traduções e relacione as
colunas:
a) Semeador.
( ) A Palavra de Deus.
b) Semente.
( ) Representa aquele que rouba a semente,

Satanás.
c) As aves.

( ) O próprio Jesus e seus ministros.
Respostas: b, c, a.

2)MEMORIZANDO: Ao meditar, implantamos em nós a
semente da PALAVRA fazendo-a penetrar profundamente na
terra do nosso coração para que produza frutos para honra e
glória de Deus! Então faça uma boa semeadura em sua vida!
Dedique-se hoje para colher no amanhã! Não deixe o ladrão
roubar a semente, guarde-a no ♥, agora mesmo! ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: A Parábola do Semeador é uma
importante comparação entre a semeadura da terra e o coração
do homem. Antes de uma colheita, o semeador lança a
semente no solo para que cresça e assim apareça
uma boa safra. No entanto, a colheita só será
abundante se a interação do solo com a semente
for eficaz, por isso estes dois elementos são muito
importantes. Ela mostra que diante da Palavra de Deus, há
uma posição e uma resposta de cada pessoa. Para termos a
resposta certa é fundamental entender a mensagem do
Evangelho. A Palavra só vai dar frutos como deveria em
nossos corações, se estivermos dispostos para ouvi-La e
praticá-La! Devemos desejar a Palavra para que Ela cresça e
habite em nós (Cl 3.16), pois o crescimento vem do Senhor (1
Co 3.6-7). Mas o verso de hoje mostra a situação em que a
semente caiu à beira do caminho e, sem germinar, foi comida
pelas aves. Como isto se dá na vida de alguém? (escreva em
seu caderno)

As sementes que permanecem e se firmam no chão não
podem ser levadas pelos pássaros. Nós também devemos
firmar a Palavra de Deus em nossa vida. Por isso, leia os
versículos e tire uma lição para sua vida de cada um deles.
Escreva nas linhas abaixo resumido:
A......................................................
B......................................................
C.....................................................
D.....................................................
E......................................................
Leia Lc 8:12 e escreva com suas palavras a sua relação com
os versículos de hoje, sintetizando o que Deus quer te ensinar:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ainda hoje a Palavra precisa ser pregada, a semente tem que
ser plantada. O que Jesus falou não foi só para as pessoas
daquela época, mas para nós também. Leia At 14.5-7, Rm
1.13-15, 1 Co 9.16 e 2 Tm 4.2 e marque (V) para verdadeiro e
(F) para falso:
( ) O objetivo de pregar a Palavra é dar frutos para Deus,
ganhar mais almas para Jesus. Por isso devemos estar sempre
dispostos a plantar a semente.
( ) A pregação do Evangelho é uma opção para o crente, não
um mandamento.
( ) Devemos pregar a Palavra mesmo em meio a dificuldades
( ) É preciso estar preparado e comprometido com a Palavra
de Deus.
4) DECIDINDO: A Palavra de Deus deve ser constante em
nosso coração, ela tem que estar dentro do nosso coração, bem

plantadinha, e não pode ficar à beira dele. Por isso, a
meditação na Palavra deve ser feita de maneira profunda e não
para simplesmente cumprir regras. Decida agora: ( )Além dos
versículos dessa semana, vou memorizar mais um versículo
relacionado à parábola do Semeador (aquele que + chamou
minha atenção). ( ) Outra decisão no caderno.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Este é o seu
momento especial com Deus. Abra seu coração para Ele e
entregue suas decisões aos pés do Senhor. Não se esqueça de
pedir para que Ele tire tudo que impede você de aproveitar a
oportunidade de plantar a semente.
Respostas: V, F, V, V

Terça: O terreno pedregoso – Mt 13.5-6
“Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não
havia muita terra; e logo brotou, porque a terra
não era profunda. Mas quando saiu o sol, as
plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz.”
1)ENTENDENDO: Vamos ler o versículo de hoje também na
Bíblia Viva: “Outro tanto caiu em solo cheio de pedras,
onde a terra era pouco profunda; as plantas brotaram muito
depressa no solo raso, mas o sol quente logo queimou tudo e
elas murcharam e morreram, porque tinham pouca raiz”. 
Só para relembrar: quem seria o semeador e o que seria a
semente? ....................................................................................
....................................................................................................
a) O que representa o terreno pedregoso? Por que a semente
não conseguiu sobreviver nele? (Mt 13.20-21) .........................
....................................................................................................
b) O que representa o “sol que queimou as plantas’’ em nossas
vidas? .........................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

c) Qual seria um modo eficaz de “criar raízes”?........................
....................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Aprender mais da Palavra é o nosso
alvo! É por meio dela que obtemos vida. Vamos lá! Memorize
os versículos de hoje! Não desanime! ( ) Decorei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: (leia os textos) O semeador
também deixou cair parte da semente em terreno pedregoso. A
pouca areia foi suficiente para fazer a planta brotar. Mas o
problema é que onde há pouca areia, a raiz da planta não é
profunda e, nos tempos fáceis, o brotinho é até bonito e
vistoso, mas vindo uma temporada de calor ou de vento um
pouco mais forte que o habitual, ele seca e morre. Jesus nunca
negou que teríamos aflições (Jo 16.33). Aliás, é justamente
pelas dificuldades que somos lapidados e aperfeiçoados (1 Pd
1.6-7). Muitas aflições são as mesmas para todos, mas o que
realmente faz a diferença é o modo como cada um as enfrenta
(1 Pd 5.9): há aqueles que resistem firmes como uma rocha,
pois sua fé é tão grande, que nenhuma tragédia os separa de
Cristo (Hc 3.17-19; Rm 8.38; 2 Tm 1.12), mas há também os
que se deixam levar por qualquer um (2 Tm 3.6-7). Das
passagens citadas acima, escolha aquelas que mais chamaram
sua atenção e faça um comentário em seu caderno de
meditação.
Ex: Jo 16.33 – “Eu lhes disse essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo”. As aflições
fazem parte da minha vida Cristã. Não posso me desesperar e
perder o foco de Deus.
 Aprofunde-se em Deus e na sua Palavra, tenha raiz!
Complete a tabela abaixo no seu caderno. Siga o exemplo:
escreva uma área de sua vida que o preocupa e impede que

você tenha uma excelente colheita no Senhor e combata-a com
um verso.
Área
Versícu
Lição
lo
Preocupações com Mt 6.25 Farei o meu melhor, mesmo
o dia de amanhã
e 34
que não seja como espero.
4) DECIDINDO: Analise o seu coração. O que impede de dar
o seu melhor para o Senhor? Decida entregar isto para Ele. ( )
Decido que minhas preocupações e medos não influenciarão a
minha produtividade na Palavra, nem me revoltarão contra
Deus (Sl 121.1-2) e farei estudos para aprofundar meu
relacionamento com Cristo.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agradeça a Deus
por querer que você mude, por querer que você se aprofunde
na Palavra e O conheça ainda mais. Peça forças para suportar
as lutas da vida e manter-se firme na Palavra!
Quarta: Entre espinhos – Mt 13.7
“Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e
sufocaram as plantas”.
1)ENTENDENDO: Preste atenção no que a Palavra de Deus
diz: “Outra parte caiu entre espinhos, que CRESCERAM e
sufocaram as plantas.” Os espinhos não estavam
CRESCIDOS e sim CRESCERAM, perceba como a Palavra
de Deus é reveladora. Você tem adubado os espinhos ou a sua
nova vida em Cristo no jardim da sua vida? Em Mt 13.22 e Lc
8.14, Jesus explica aos discípulos o significado do que disse
em sua parábola a respeito da semente que caiu nos espinhos.
Leia as referências e responda para entender melhor:
a)
O
que
significam
os
espinhos?.....................................................................................
....................................................................................................

b) O que esses espinhos fazem com as pessoas que permitem
que cresçam em suas vidas? ......................................................
....................................................................................................
c) Qual é a consequência disso? ................................................
....................................................................................................
2)MEMORIZANDO: Vamos lá! O verso de hoje é muito
pequeno! Experimente fazer pequenos quadros numa folha de
A4 da sequência dos versículos com desenhos! Ficará mais
fácil! Ah, capriche! Não passe para o próximo passo se você
ainda não memorizou.
3)TIRANDO UMA LIÇÃO: Os espinhos realmente sufocam
as plantas e não as deixam respirar. Há algo na sua vida que
tem impedido você de respirar e consequentemente impedido
seu crescimento? Leia Lc 16.13, 1 Tm 6.9-11 e 1 Jo 2.15-17 e
escreva qual deve ser a atitude de um verdadeiro filho de
Deus:...........................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Um filho de Deus precisa dar frutos e não deixar que os
espinhos dessa vida o sufoquem - quem não cresce em Jesus
não pode dar frutos. E nisso há um grande problema, pois o
cristão nasceu para dar bons frutos, frutos de justiça que
revelam que o nosso Senhor é Cristo. Copie no seu caderno o
que acontece com uma árvore infrutífera e qual a oração de
Jesus por nós. Para isso leia: Mt 7.19-20 e Fp 1.9-11.
Vamos adubar a nossa vida em Cristo. Entenda que quando
colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o restante
vem depois e será acrescentado por Ele! O que tem sido sua
prioridade? Leia Sl 37.25, Mt.6.19-21, Mt 6.33 e Lc 4.4 e tire
uma lição para sua vida de cada uma delas escrevendo no seu
caderno.

4)DECIDINDO: Ainda há áreas na sua vida que são espinhos
impedindo você de ter sua comunhão diária com Deus e dar
bons frutos? Seja radical, coloque o Senhor em primeiro lugar,
e veja quantas maravilhas Ele fará! Marque abaixo coisas que
tomam seu tempo, leia a referência e logo depois escreva uma
decisão prática.
( ) Preguiça/acomodação – Pv 6.9-11; 15.19.......................
....................................................................................................
( ) Preocupações – Mt 6.25-34...................................................
....................................................................................................
( ) Trabalho/Riqueza – 1 Tm 6.9,10..........................................
....................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Durante a
meditação você identificou os espinhos que querem crescer?
Confesse para Deus e peça que Ele retire isso que o impede de
crescer com qualidade.
Quinta: A terra boa – Mt 13.8-9
“Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem,
sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir,
ouça!”
1)ENTENDENDO: Nos dias anteriores aprendemos que a
semente é a proclamação da Palavra de Deus, a mensagem de
Cristo. E entendemos que os tipos de terreno representam os
diferentes tipos de atitudes das pessoas quanto à mensagem.
No versículo de hoje, observamos que diferente das outras
sementes já estudadas, estas deram frutos, e muitos frutos! O
que significa isto? Leia Gl 5.22-26; 6.7-8; Fp 2.14-16 e 1Jo
3.9-10. E agora responda em seu caderno de meditação o que
você entendeu.
2) MEMORIZANDO: Parte do “dar frutos” depende do quanto
nos alimentamos da Palavra do Senhor. Então pare tudo agora!
Memorize o versículo de hoje e após deixá-lo na ponta da língua,

fale-o para Cristo. Depois de falar para Ele, escreva-o no seu
caderno. ( ) Decorei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: Só sabemos que uma semente tem
vida até que brote. E para crescer e produzir frutos é preciso uma
boa terra. O bom terreno é um coração que se arrepende do
pecado e se rende ao amor de Deus. É essa boa terra que dá a
condição de uma boa colheita, da qual nasce o fruto que
perdura para a eternidade. As sementes que caíram em terra
boa são aquelas pessoas que ouvem a mensagem e guardam-na
no seu novo coração bom e obediente e porque são fiéis,
produzem muitos frutos. São essas sementes que rendem
alegria e satisfação ao Semeador, frutificando muitas vezes.
Em Rm 10.17 diz: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Deus.” Por isso precisamos pregar a Palavra de Deus,
sabendo que somos privilegiados em poder estar trabalhando para
Cristo. Temos que manter este alvo fixo: Ser que nem Cristo,
mostrando-O a muitos outros! Essa é verdadeira frutificação!
Assim,
qual
a
lição
que
você
aprendeu?............................................................................................
.............................................................................................................
4) DECIDINDO: Um dia seremos ressuscitados com Cristo e,
nosso corpo sem forças será vivificado (1 Co 15.35-54). Como
nosso Senhor é maravilhoso! Usou a semente para fazer uma
comparação de como devemos ser e como seremos
transformados. Por isso, temos motivo de sobra para irmos por
este mundo (sua vizinhança, seus pais, sua universidade, amigos,
primos e todos ao seu alcance!) e lançarmos também a semente
que é a Palavra de Deus! Levante-se e decida fazer o que for
preciso para que vidas ganhem a salvação, por meio de Cristo,
através do seu trabalho árduo!
( ) Decido usar todas as chances que tiver para falar de Deus
para os descrentes. Ex.: ônibus, fila de banco, etc.

( ) Decido ser criativo e usar os recursos e talentos que Deus
me deu para criar oportunidades de falar de Cristo. Ex.: postar
mensagens evangelísticas na internet, vestir camisas
evangelísticas, etc. ( ) Decido chamar um amigo para falar do
amor de Deus junto comigo (Jesus recomendou que os
discípulos saíssem dois a dois para evangelizar). Nome do
amigo:.........................................................................................
Data e Local: ..............................................................................
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Converse com
Jesus, seja sincero. Você tem perdido tempo? Tem se
escravizado em relacionamentos e amizades que não fazem
bem para você? Tem deixado a mágoa e a raiva dominarem
sua vida e o cegarem? Lembre-se: não deixe os espinhos
crescerem. Confesse a Ele que temores te impedem de cumprir
a missão de evangelizar. Fale sobre o que te atrapalha de
contar aos outros sobre as boas-novas. Peça ajuda do Senhor.
Você foi feito para dar frutos!
Sexta: A semente é a Palavra de Deus – Lc 8.11

“Este é o significado da parábola: A semente é a palavra de
Deus”.
1)ENTENDENDO: Jesus sempre explicava com clareza
aquilo que Ele desejava ensinar. (A multidão curiosa que tinha
ouvido a parábola do semeador não a entendeu. Mas, então, o
que esperávamos? Nem os discípulos do Senhor entenderam.
"Então Jesus lhes perguntou: "Vocês não entendem esta
parábola? Como, então, compreenderão todas as outras
parábolas? (Marcos 4:13). E o significado da parábola do
semeador é bem simples, já aprendemos: a semente é a
Palavra de Deus. Muitos gostam de interpretar essa parábola
dizendo que a Palavra de Deus é somente o evangelho e que as
pessoas que ouvem são os descrentes. Sim! É o evangelho mas não só isso! É toda a Palavra de Deus que é semeada aos

descrentes e aos que são cristãos! Deus nos dá várias “dicas”
sobre a Sua Palavra, leia Jo 6.44-45, Jo 8.32, Jo 17.17, Rm
10.17, Tg 1.18 e 1 Pd 1.23 e escreva no seu caderno
completando a seguinte frase: A Palavra de Deus faz...
Agora responda:
a) Leia Lc 3.18; At 2.38; 8.40 e 13.42-44 e escreva o nome de
algumas pessoas que plantaram a semente da Palavra de Deus
em outras vidas:..........................................................................
....................................................................................................
b) Agora leia Lc 3; At 2.42-47 e 13.48 e escreva no seu
caderno os resultados dos que aceitam a Palavra.
2)MEMORIZANDO: Siga o exemplo do salmista, que ao se
deparar com a palavra que é mais doce que o mel, guardou-a
no fundo do seu coração (Sl 119.11), e decore o versículo de
hoje! ( ) Decorei. 3)TIRANDO A LIÇÃO: Esta parábola nos
conta que a palavra de Deus é a própria semente germinante
na vida de quem a ouve e aceita (Fl 2.16). É por esta Palavra
Viva que nos conformamos à imagem do Filho de Deus. E
tudo isto é possível porque em suas palavras Deus nos abriu
seu coração e derramou as profundezas de sua verdade e graça
(1 Cor 2.10-13). No evangelho, ele nos fez olhar na face de
nosso crucificado Salvador (2 Cor 3.18). E isso tem poder!
Certa vez vi uma frase que dizia assim: “O mesmo sol que
derrete a cera, endurece a argila.” Logo que a vi não entendi
muito bem. Um tempo depois, à luz da parábola do semeador,
percebi que a palavra de Deus é uma só, assim como o sol. E
que nós podemos ser como a cera, que se desestrutura e
deforma ao calor do sol, ou como a argila que ao encontrar-se
com esse calor fica mais forte e resistente. Responda
mentalmente: E você, qual tipo de terreno é? Você tem
deixado o maligno tirar a semente, ou deixado as
preocupações da vida te sufocarem? O que impede da Palavra

de Deus habitar ricamente em sua vida (Cl 3.16)? Quando
você é confrontado por ela, tem fugido? Agora, dê uma nota,
de 0 à 10 para: ( ) Atenção que você tem dado à Palavra de
Deus. ( ) Qualidade da sua meditação nessas últimas semanas.
Escreva pelo menos duas lições dessa meditação para a sua
vida no seu caderno de meditação..............................................
....................................................................................................
....................................................................................................
4 e 5) DECIDINDO e COMPARTILHANDO COM DEUS:
Essa parte eu deixo por sua conta! Seja criativo e faça uma
decisão prática de melhorar sua meditação e pôr em prática os
ensinamentos e falar do amor de Cristo para alguém. Lembrese: A Palavra de Deus não volta vazia! Escreva suas decisões
no caderno e peça de um amigo na igreja para cobrá-lo.
Agradeça a Deus por Sua Palavra e peça forças para cumprir
as suas decisões.

