Segunda: Como é o Reino dos céus – Mt 13.24
“Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: “O Reino dos céus é como um
homem que semeou boa semente em seu campo.”
OBS: PARA LHE AUXILIAR NESSA SEMANA SERÁ NECESSÁRIO O
USO DO SEU CADERNO DE MEDITAÇÃO. Lembre-se: Você faz a meditação para
Deus, se fizer mal feita é você que sai perdendo! Então esforce-se para dar o seu melhor.
Não por um prêmio, não por causa do líder, mas porque você realmente quer aprender mais
de Deus. ISTO FAZ DIFERENÇA!! Sugerimos também fazer no computador, pois não há
problemas de espaço e há links para alguns textos.
1)ENTENDENDO: Jesus prossegue ensinando o povo por meio de parábolas. Agora, Ele
conta a parábola do joio e do trigo. Nessa parábola, Jesus faz uma comparação do Reino dos
Céus com um homem que lançou boas sementes pela terra do seu campo. Para entender o
que Ele quis dizer com Mt 13.24, leia novamente e com atenção o versículo nas versões
NTLH, Almeida e Bíblia Viva. Agora, organize o TEXTO ABAIXO no seu caderno:
contou outra sementes como parábola. Ele ao povo: — O do Céu é um homem Jesus
que semeou boas nas suas terras. Reino disse
→ Conforme seu entendimento, responda:
a) O que você entende que cada figura desta parábola representa? Comente:
SEMENTE

CAMPO

HOMEM

b) Agora leia Mt 13.37-38, comparando os seus comentários acima, escreva o que entendeu
no seu caderno de meditação.
2)MEMORIZANDO: Faça sua meditação com amor. A Palavra de Deus é vida e luz para
nós! Deleite-se nela! Vamos fazer uma memorização diferente! Desenhe cada elemento do
versículo a seguir e será mais fácil associar as suas ideias para memorizar. Para fazer,
transponha para o caderno. Se quiser, faça o mesmo para os outros dias. ( ) Decorei.

3)TIRANDO A LIÇÃO: Em todas as versões verificamos que o Reino de Deus é como
um homem que semeou boa semente no campo. A palavra como nesse contexto é uma
conjunção que significa “do mesmo modo que”, ou seja, o Reino de Deus só é formado de
sementes boas. Atualmente os filhos do Reino e os filhos do mal vivem juntos. Vamos
conhecer alguns exemplos de quem herdará o Reino dos Céus:

Mt 5.3 ........................................................................................................................................
Mt 5.10 ......................................................................................................................................
Mt 7.21 ......................................................................................................................................
→O Reino de Deus é um lugar especial preparado para os filhos de Deus estarem com Ele
para sempre. Em João 15:2 temos um ótimo exemplo de como Deus prepara seus filhos para
produzirem frutos nesse mundo que jaz no maligno – Ele nos poda para que possamos dar
mais frutos ainda. No verso 3 de João 15 Ele diz que os filhos de Deus são limpos pela
Palavra – agora vamos regar o coração e firmar nossas raízes na Palavra:

→Ainda não estamos no momento do Reino dos Céus, mas em breve Jesus vem nas nuvens
(Ap 1.7) e reinaremos com Ele para sempre! O Reino de Deus consumado será diferente do
Reino presente - ele será perfeito e nele só habitarão os filhos verdadeiros. Leia as
passagens a seguir e preencha o quadro: (use o seu caderno pois este espaço é apenas
ilustrativo).
Características do Reino dos Céus
Características do mundo
Dn 2.44
1Pd 2.11

1 Co 4.20

1Jo 5.19

O que aprendeu com tudo isso? Escreva a lição principal no seu caderno.
→ Para aprender mais: Leia Mt 3.2;10.7. Qual a mensagem central? (escreva no caderno)
Muito em breve estaremos no céu, por isso precisamos plantar a semente, pois não são todos
que herdarão esse Reino (1Co 6.9-11). Precisamos fazer a diferença nesse mundo perdido
para que outros conheçam e desfrutem as maravilhas que Deus preparou para seus filhos
(1Co 2.9)!
4) DECIDINDO: Decida plantar a boa semente! Faça valer a pena a sua vida, mude a vida
de muitas pessoas e produza frutos preciosos! Que atitude você precisa mudar? Escreva suas
decisões no caderno e compartilhe com alguém da igreja.
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Converse com Deus e fale para Ele o que você
decidiu. Se você acha que sozinho não consegue cumprir tudo, peça ajuda! Para isso você
não precisa saber dizer palavras bonitas, mas como diz a música: “♪♫Você só precisa saber
como chamar este nome de Jesus!♫♪”.
Terça: Enquanto dormimos – Mt 13.25
“Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se
foi”.
1)ENTENDENDO: Podemos ver este versículo desta forma também: “Certa noite, quando
todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim,
chamada joio, e depois foi embora”. Na meditação de segunda-feira vimos que Jesus
compara o Reino dos Céus com um homem que semeou boa semente em seu campo e para

continuarmos a meditação, é necessário ter certeza que você entendeu esta analogia. Então,
vamos lá, leia as passagens e responda; se precisar, use o caderno de meditação:
a) O que representa o campo? (Mt 13:38a) ...............................................................................
b) Na parábola, como o filho de Deus é representado? (Mt 13:38b)........................................
c) O joio e o inimigo representam o quê?(Mt 13:38b e Mt 13:39)?...........................................
d) Qual será o destino do joio e do trigo? Por quê?...................................................................
e) Cite pelo menos 2 características do trigo (aquele que agrada a Deus -João 15.4,9-14; Ef
5.15-16; 1 João 3.10, 22-24): ....................................................................................................
→ Para entender melhor: Você sabia que a semelhança entre o joio e o
trigo é tão grande, que em algumas regiões costuma-se denominá-lo como
"falso trigo". Ele pode ser venenoso e uma pequena quantidade dele
colhida e processada junto ao trigo pode comprometer a qualidade do
produto final. Você observou todas essas informações? Elas servirão principalmente para
quarta e quinta-feira. Agora, na opinião, por que o inimigo plantou o joio no meio do
trigo?..........................................................................................................................................
E por que plantou enquanto todos dormiam?............................................................................
2)MEMORIZANDO: Vamos que vamos! Vale a pena guardar a Palavra no ♥! Memorizar
é guardar! Não desista, e santifique sua mente com a Palavra de Deus ( ) Decorei.
3)TIRANDO A LIÇÃO: É interessante perceber que nessa parábola, o inimigo atua
enquanto todos dormiam. É isso acontece não quando estavam dormindo por preguiça ou
por desleixo, mas porque descansavam depois de um dia de trabalho (2 Tm 2.6), de um
expediente normal. O inimigo, por sua vez, que deseja destruir e aniquilar o dono da terra e
tudo que lhe pertence, aproveita-se do período normal de descanso para estragar a safra (1
Pd 5.8). Ele poderia ter simplesmente ateado fogo em toda a fazenda, mas dessa forma
chamaria a atenção de alguém, e poderia dar tempo de salvá-la. Ao escolher plantar joio, ele
sabia perfeitamente que este concorreria com o trigo pelos nutrientes. Podemos facilmente
cometer o erro de confundir o joio com o trigo. Mas Jesus pediu para ser paciente, pois na
hora da colheita, o verdadeiro trigo será escolhido e guardado enquanto o joio será
queimado. Leia o capítulo 3 de 1 João, lá vemos os sinais da presença de Deus nos seus
filhos. A obediência e o amor são primordiais! Lembre-se: uma boa colheita de bons frutos
é o objetivo do nosso caminhar cristão! O verdadeiro cristão ama e permanece no Senhor e
na Sua Palavra e isso gera frutos (João 15.4). → Refletindo: Continue a tabela no seu
caderno conforme o exemplo. Liste pelo menos 3 áreas de sua vida que precisam ser
transformadas, nas quais você não tem sido um exemplo de cristão e tem se parecido mais
com o joio. Combata cada uma delas com um versículo pelo menos. Lembre-se: O joio é
venenoso e sufoca o trigo! Não tenha essas características em sua vida.
Versícul
Área
Lição
o
Preciso amar mais meu próximo.
Col 3.14 Amor = Vínculo perfeito! Preciso
amar e me doar mais!
→Deus não faz nada às escondidas, mas pelo contrário, Ele faz tudo na luz (João 3.21).
Entretanto, o Diabo, sim, atua no oculto (João 3.20), utilizando-se da mentira para encobrir
seu verdadeiro intento (João 8.44), desejando somente “matar, roubar e destruir”(João

10.10). Leia 1 João 1.7 e elabore um parágrafo no seu caderno sobre o que você aprendeu
hoje.
4) DECIDINDO: Não desanime! ( )Decido ficar atento e orar para que o joio não sufoque o
trigo na igreja e para que eu não seja um. ( ) Decido avaliar qual fruto do Espírito não estou
produzindo, ainda estou dormindo em relação a ele e vou me dedicar a produzi-lo. ( )
Decido permanecer no Senhor e na Sua Palavra (João 15.4), isto é, meditar regularmente
nesta semana (Por quanto tempo no dia?......................................... A que
horas?......................)
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Deus sabe quem você é. Será joio ou trigo?
Converse com Ele e cultive um relacionamento produtivo com o Deus da ceara. Agradeça a
Deus por querer que você mude, e peça forças para suportar as lutas da vida e manter-se
firme na Palavra!
Quarta: O joio apareceu entre o trigo – Mt 13.26-27
“Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do
dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: “O senhor não semeou boa semente em
seu campo? Então, de onde veio o joio?””
1)ENTENDENDO: Responda no seu caderno: a) O que apareceu com o trigo? b) Por que
os servos indagaram o seu senhor? c) Qual a dúvida que levantaram contra o seu senhor? d)
Mas, de onde veio o joio? Lembre-se de ontem (resposta no caderno).
→ Você entendeu quem e o que é o X da questão? O que é que satanás e seus subordinados
tentam fazer com os servos de Deus? ( ) Aproximar-nos de Deus ( ) Duvidarmos de Deus.
Agora, escreva no seu caderno o que você entendeu com o versículo.
2)MEMORIZANDO: É hora de separar o joio do trigo! Jogue a preguiça fora e memorize
o versículo. ( ) Decorei.
3)TIRANDO UMA LIÇÃO: Nós somos as boas sementes, a luz, o sal e precisamos
refletir a glória e a luz divina. A boa semente não é confundida com o joio pelo fato de viver
no mundo! Lembre-se o que diz em Jo 17.14-16: “Dei-lhes a tua ......................, e o mundo
os .................., pois eles......................................................., como eu também ................ Não
rogo que os ................. do mundo, mas que os ......................... do maligno. Eles não são do
............................, como eu ........................................... →Nós aprendemos que assim como
existe o falso trigo, existe o falso cristão. E quem os coloca ali é Satanás, que desde o
começo do mundo tem agido contra nós. Ele tem seus soldados que se infiltram entre nós
levantando dúvidas contra o nosso Senhor. Leia Mt 7.15 e At 20.29-31 e escreva abaixo
qual a principal arma deles: ..............................→Eles inventarão mentiras, pois são filhos
do pai da mentira e não terão dificuldades para isso. E, se formos observar, veremos que
eles usam esta arma desde sempre, desde Eva até nós. Mas Jesus nos dá uma orientação.
Baseado em Mt 10.16 e Lc 10.3 escreva no caderno o que Jesus adverte a nós. → Qual a
lição que você aprendeu hoje? Escreva no seu caderno de meditação.
4)DECIDINDO: Você tem sido confundido com joio? Como tem sido seu testemunho
dentro e fora da igreja? As pessoas sabem que você é cristão pelas suas atitudes? Ou você
tem levantado algumas suspeitas? Combata os pecados com uma decisão prática. Leia os
versículos a seguir para auxiliar na tomada de decisões: 1 Co 6.12-20; Tg 4.6; 1 Co 3.3; Mt
5.21-24
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore e peça sabedoria para que Deus lhe ajude a
ser um belo trigo neste mundo, que as pessoas possam ver que você é diferente! E nunca
duvide de Deus!

Quinta: Não arranque o joio – Mt 13.28-29
“Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o
tiremos? Ele respondeu: Não, porque, ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o
trigo.”
1)ENTENDENDO: Abaixo do solo, a raiz do joio é mais ampla e profunda e se entrelaça nas
raízes do trigo. O sistema de raízes do joio é mais complexo que o do trigo. Arrancar o joio é
arriscar tirar o trigo junto, pois a raiz do trigo é curta e se desprende facilmente do solo. O joio é
mais apegado a terra abaixo do solo. Entretanto, acima do solo, somente quando trigo e joio
começam a espigar, é que é possível distinguir um do outro. Leia Mt 7.20 e responda: Como é
possível identificar a diferença entre eles? O que o senhor explicou aos servos sobre o joio? E o
que significa a resposta do Senhor? ( ) Proteção e cuidado com o trigo. ( ) Ainda não era o
tempo para a colheita. ( ) NDA.
2) MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje escrevendo no seu caderno até decorar
completamente. Depois revise os versos dos dias anteriores. ( ) Fiz a tarefa: memorizei e revisei.
3) TIRANDO A LIÇÃO: O trigo é colhido e usado como alimento e matéria-prima para
diversos benefícios. Já o joio é descartado, lançado ao fogo e queimado! “Batendo na
mesma tecla”: Cristo disse que o trigo cresceria com o joio até a colheita, ou seja, até que
Ele volte os cristãos verdadeiros vão estar entre os descrentes e hipócritas. Ele orou assim
pelos apóstolos e por nós: "Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou" (João 17:15-16). Embora os servos
dele sejam santificados, vivem neste mundo mau, mas sempre podemos contar com a
proteção e cuidado de Deus. Vivemos neste mundo onde a maldade domina, no entanto
devemos aguardar pacientemente Sua volta, porque no devido tempo Ele arrancará todo joio
do campo. Leia Mt 3.10; 25.31-46; Ef 5.8-10; Fp 1.9-11; Tg 3.12-18 e escreva no seu
caderno tudo aquilo que lhe chamar atenção. Depois releia o que escreveu e tire uma lição do que
aprendeu hoje.
4) DECIDINDO: Já sabemos que o trigo são os filhos de Deus e que o joio são os filhos do
Diabo. Amanhã você aprenderá que no julgamento final haverá separação eterna entre trigo
e joio. Agora se autoanalise: Você tem feito algo que desagrada a Deus? Como estão os seus
relacionamentos? Eles estão trazendo o pior de você à tona ou estão te fazendo mais
parecido com Cristo? E nas suas atitudes diárias, você vive conforme a Palavra ou tem
desobedecido a Deus? Quanto tempo faz que você não conversa francamente com Deus? E
seus pecados... tem confessado para algum amigo de confiança? Sua vida tem se enchido de
assuntos mal resolvidos? Você se acha trigo? Quais tem sido seus frutos? Releia a lição que
você tirou e faça pelo menos 2 decisões baseada nela. ( ) Fiz e escrevi no caderno.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Agora, através da oração, compartilhe com Deus
todas as suas decisões. Converse sobre a sua lição aprendida nesta meditação e peça a Ele
que lhe ajude a manter-se firme em todas suas decisões. Além disso, lembre-se de agradecer
o privilégio que temos de poder dizer que somos filhos de Deus (1 Jo 3.1) e pela Sua
proteção (Mt 17.15, 20).
Sexta: O destino do joio e do trigo – Mt 13.30
“Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem
primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado; depois juntem trigo e guardem-no
no um celeiro”.

1)ENTENDENDO: Você já sabe que o joio é muito parecido com o trigo e que juntos pode
ser difícil enxergar as diferenças. Mas existe uma diferença relevante entre ambos: eles não
têm o mesmo fim. Então, você entendeu o versículo? → Vamos comprovar isso (responda
no seu caderno de meditação). a) Qual o destino do joio e do trigo? b) O que é a colheita do
trigo e do joio (Mt 13.40b)? ( ) Fim desta era. ( ) Nossa morte. c) Os filhos do maligno
podem estar entre os filhos do Reino? ( ) Sim. ( ) Não. ( ) Depende. d) Por que o joio
ainda não podia ser arrancado?
2)MEMORIZANDO: Escreva três vezes no seu caderno ou até conseguir escrever sem
olhar.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Leia Mt 13.40-43 antes de continuar (pausa). Jesus nos ensina
algo semelhante em outra passagem no evangelho de Mateus, portanto leia também Mt
7.15-20 e escreva no seu caderno uma relação com o versículo de hoje. Logo após essa
comparação, nos versos seguintes (v. 21-24), Jesus diz que nem todo aquele que diz
“Senhor, Senhor” (ou seja, tem aparência de crente, vai ao culto, é “amigo” dos irmãos)
entrará no Reino dos Céus. Muitos que fizeram milagres, expulsaram demônios, tinham
ministério e até evangelizavam não serão nem reconhecidos por Ele! Mas apenas aqueles
que têm verdadeiramente Cristo nas suas vidas e procuram fazer a vontade do Pai! A
parábola que Jesus contou nessa passagem só mostra 2 tipos de pessoas: os que são como
trigo e os que são como o joio - não existe meio-termo ou em cima do muro! Ou é trigo ou é
joio! Hipocrisia é pecado! Hipocrisia mostra quem não é realmente filho de Deus e só tem
aparência de crente (1Co 3.13; 4.5).
→ Procure na Bíblia pelo menos 2 versículos que falem sobre hipocrisia e escreva um breve
comentário no seu caderno para cada versículo.
→ Leia Lc 12.35-40 e Ef 5.15-16 e escreva no seu caderno o que esses versículos nos
chamam a atenção? →Agora, juntando tudo que aprendeu aqui e examinando a si mesmo,
resuma a principal lição de hoje com suas palavras.
4) DECIDINDO: Decida ser alguém que agrada a Deus, que vai ser guardado nos Seus
celeiros e vai ser encontrado trabalhando na volta do Senhor! Não adianta fazer um estudo
de uma folha inteira sem tomar decisões! Jesus foi claro ao dizer que existem o trigo e o
joio. Jesus entregou a vida dEle, então não corra o risco entregando a sua “pela metade”.
( ) Decido não ser hipócrita ou crente de aparência, vou mudar. Por isso, decido confessar e
abandonar estes pecados que não me deixam parecer com Cristo (faça uma lista).
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre esse momento maravilhoso de
aprendizado entregando suas decisões a Deus e peça forças para cumpri-las. E até a próxima
semana :)

