
Texto-base: 
Mt. 13:1-23

Dia 11 - plantou, colheu!
A maioria de nós vive em cidades e pouco sabe a
respeito da realidade do campo. Você já parou para
pensar que as frutas, legumes e verduras que comemos
todos os dias foram plantadas, regadas e colhidas por
alguém? Os agricultores que produzem o nosso alimento
nem cogitam a opção de ficar em casa durante esta
pandemia! Diariamente, bem cedinho, eles se levantam
e com muito empenho e cuidado, preparam o ,
semeiam, regam, adubam e colhem o que a terra ajudou
a produzir. Ainda bem! Se não fosse por esses homens e
mulheres dedicados, teríamos, além dos problemas
causados pelo coronavírus, uma epidemia de fome!

´

Como uma semente tão pequena 
pode ser tornar uma árvore 

tão grande?

^ ´

Jesus era carpinteiro, mas sabia exatamente como
funcionava uma plantação. Já falamos anteriormente
que Jesus gostava de ensinar o povo através de
parábolas, histórias que dão asas à nossa imaginação e
trazem uma aplicação prática para nossas vidas. Você
se lembra do dia em que Jesus entrou no barco de
Pedro e pediu-lhe que afastasse um pouco o barco da
praia para que as pessoas pudessem ouvi-Lo melhor?
Já sabemos que Pedro havia ficado maravilhado com as
palavras de Jesus, mas o que exatamente será que Ele
disse? Bem, naquela ocasião, Jesus contou diversas
parábolas. A primeira delas nos transporta até um
campo, onde Jesus nos apresenta alguns personagens
importantes. Era uma vez um lavrador (Não, não o
cachorro, aquele é o labrador! Lavrador é o mesmo
que agricultor.) que saiu para semear. Ele levava
pendurada nos ombros uma bolsa cheinha de
sementes, e, a medida que ia caminhando, pegava um
punhado daquelas pequeninas sementes e lançava-as
no ar, espalhando-as pelo campo. As sementes que caíram em solo fértil brotaram, cresceram fortes e saudáveis e
produziram uma colheita abundante algum tempo depois! Que maravilha! Estamos falando de frutas, legumes e verduras
que chegaram fresquinhos ao mercado e alimentaram muitas pessoas. Infelizmente, esse não foi o destino de todas as
sementes que o agricultor lançou. Algumas delas caíram na terra dura do caminho por onde o lavrador andou e foram
comidas pelas aves... Outras caíram em um solo cheio de pedras, onde havia pouca terra. Ali, elas até germinaram
rapidamente, mas com o calor do sol, aquelas plantinhas logo murcharam e secaram. Um outro grupo de sementes caiu
entre os espinhos, que cresceram e acabaram sufocando os seus brotos. Está certo, Jesus, visualizamos a cena, mas... O
que cada um destes quatro grupos representa? O Mestre explicou. A semente é a Palavra de Deus e os diferentes tipos de
solo são as pessoas que ouvem a Sua mensagem! As sementes que caíram pelo caminho e foram comidas pelas aves
apontam para as pessoas que ouvem a Palavra de Deus, mas não entendem nada! Passa um pouco de tempo e elas se
esquecem! É como se aquela semente nunca tivesse sido plantada. O segundo grupo de pessoas é o das que ouvem e
recebem a mensagem com alegria, mas são como as sementes que caíram em meio às pedras: elas até começam a
desenvolver a fé, mas ao sinal dos primeiros problemas e dificuldades, desanimam e abandonam tudo. O terceiro grupo,
das sementes que caíram em meio aos espinhos, é formado por pessoas que ouvem a mensagem e dão alguns sinais de
crescimento, mas não produzem fruto, pois as distrações e o pecado as afastam da verdade. Finalmente, temos o grupo
das pessoas cujo coração é como terra boa. Elas ouvem, entendem e praticam as Palavras de Jesus. Além de crescerem no
conhecimento e no amor de Deus, elas produzem as suas próprias sementes, e começam a semear a mensagem do Reino
de Deus em outros corações! Assim, a semente da Palavra de Deus se espalha levando cura, esperança e salvação a muitas
pessoas! Você tem cultivado o solo do seu coração para receber a Palavra, crescer e dar frutos?

A sementinha
(Aline Barros)

-
Semear
(Daniel Melk)

-
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A maior árvore do mundo é a sequoia
gigante. Ela atinge em média de 85 a
115 metros de altura, e 8 a 12 metros
de diâmetro. A semente desta árvore

deve ser enorme, não é mesmo!? Nada disso! O cone que
contém as sementes da sequoia mede entre 4 e 7
centímetros e as sementes em si medem pouco mais de
5 milímetros!



Versículo para 
memorizar

As [sementes] que caíram em solo fértil representam os que, com coração
bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem
uma grande colheita. (Lucas 8:15)

Na história de hoje vimos que a terra dura,  os  espinhos 
e as pedras dificultam o desenvolvimento de uma semente.

Você  consegue  pensar em  algumas coisas que atrapalham  
ou   impedem   a   semente  da  Palavra  de  Deus  de  brotar  e

frutificar em nosso corações? 

A mensagem de Jesus é como uma semente que  Deus quer  plantar  em  nossos
corações. Precisamos regá-la e adubá-la constantemente, lendo a Bíblia e praticando 
aquilo que aprendemos. Você tem sentido a semente da Palavra de Deus
sendo plantada e brotando em seu coração a cada dia? 

Você  já  plantou  uma  sementinha?  O  que  é  preciso  fazer para ela 
brotar, crescer e se tornar uma planta forte e saudável? 

O que o Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje?
Nossos corações são como a terra cultivada pelo agricultor, que é Jesus.
Pedimos que o Senhor nos ajude a manter o solo dos nossos corações sempre
macio, e que o Espírito Santo possa regar as sementes que recebemos quando
ouvimos ou lemos a Palavra, para que possamos produzir muitos frutos bons!
A Palavra nos ensina que o fruto que o Espírito Santo pode produzir em nós é o

amor. Pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir e praticar a Sua Palavra pois
queremos “alimentar” a todos os que estiverem com fome e sede do amor de Deus
nestes dias difíceis que vivemos!

Numere os corações que
receberam a Palavra de Deus de 
acordo com os quatro tipos de 

solo descritos por Jesus na 
parábola do semeador. 
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