
Palavra do nosso cora��o. Passamos a viver a excel�ncia do Evangelho e a 
ser sinal de justi�a, vida e paz diante dos sinais de morte. Deus nos 
transforma em ganhadores de almas e discipuladores eficazes. 

Como ser boa terra?

A C�lula trabalha para que todos possam compreender a palavra de 
Salva��o e serem boas terras. 

Conclusão:
Precisamos examinar nossa vida. Algumas perguntas s�o 

importantes: 
Tenho compreendido a Palavra de Deus e tomado posse de suas 

promessas?
A Palavra de Deus j� est� enraizada em minha vida e j� sou firme 

diante das persegui��es por causa da Palavra?
J� sou livre dos cuidados do mundo e da fascina��o da riqueza? 
O Reino de Deus j� est� em primeiro lugar em minha vida? 
A Boa terra � aquela que venceu todos estes obst�culos. Boa terra � 

trabalhada diariamente para que a Semente da Palavra venha germinar e 
possa dar muitos frutos para a gl�ria de Deus. 

Dedicação:
C�ntico de encerramento.
Pedidos de Ora��o dos membros da c�lula.
Ora��o de Intercess�o ou agradecimento.
Ora��o pela convers�o de n�o crentes (caixa de ora��o para a 

Salva��o).

Oração 
Concede, � Senhor, que o curso deste mundo seja governado em paz pela 
tua provid�ncia; e que tua Igreja possa servir-te com alegria e confian�a; 
por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Esp�rito 
Santo, um s� Deus, agora e sempre. Amém. 

15� Domingo Comum
A Parábola do Semeador

Mateus 13.1-23

 Acolhimento:
 Oração inicial:
 Cântico: 
 Quebra-gelo: Voc� j� plantou 

alguma semente?
 Leitura Bíblica: Mateus 13.1-

23

Introdução:
Jesus falava por Par�bolas. 

Par�bolas s�o met�foras com 
ensinamentos espirituais. Quando 
conhecemos os significados das 
figuras de uma par�bola, entendemos com facilidade os mist�rios 
espirituais de Deus. Mas quando n�o sabemos o significado das figuras, a 
par�bola passa a ser um enigma; assim ouvimos e n�o entendemos. Por 
isso os disc�pulos lhe perguntaram (10): "Por que lhes falas por 
par�bolas?"

Os ensinamentos de Jesus eram claros para os que aceitavam a 
Palavra de Deus. No v. 11 ele diz: "A v�s outros � dado conhecer os 
mist�rios do reino dos c�us, mas �queles n�o lhes � isso concedido. O 
cora��o dos religiosos estavam endurecidos e as par�bolas eram para que 
n�o conhecessem a Palavra de Deus e se cumprissem as profecias de Isa�as 
(12-17). Conforme Isa�as 6.9.

A Par�bola fala de quatro tipos de cora��es: 
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Oito Hábitos de um Líder Altamente Eficaz
1. Sonho,  2. Ora��o, 3.Convite, 4. Contato, 5. Preparo,

6. Comunh�o, 7. Mentoreamento, 8. Crescimento.



I. A Semente na Beira do Caminho
Uma parte das sementes (4) "caiu à beira do caminho, e, vindo as 

aves, a comeram".
Jesus diz que (19) estes são "todos os que ouvem a palavra do reino 

e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado 
no coração".

Quando não compreendemos a Palavra de Deus, o diabo arrebata-a 
do nosso coração.

Nossa esforço em oração é para que venhamos receber a Palavra de 
Deus e compreendê-la. Precisamos saber a vontade de Deus. Conhecer 
qual é a ação que Deus espera de nós. Se a Palavra não for compreendida,  
não gera nenhum poder e benefício. Não basta receber a Palavra de Deus, 
ou ter a Bíblia aberta em um determinado lugar, em uma estante. 
Precisamos compreender a vontade de Deus e tomar posse das promessas. 
A Palavra de Deus sem a compreensão é facilmente retirada do nosso 
coração pelo maligno. Preciso compreender o mistério de Cristo (Ef 3.4).

Como impedir o maligno de retirar a Palavra do nosso coração? 

Na célula aprendemos a tomar posse das promessas bíblicas. 

II. A Semente em Solo Rochoso
Uma outra parte das sementes (5) "caiu em solo rochoso, onde a 

terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. (6) Saindo, 
porém, o sol, a queimou; e, porque não tinha raiz, secou-se".

Jesus diz que (20) esse "é o que ouve a palavra e a recebe logo, 
com alegria; (21) mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes, de pouca 
duração; em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da 
palavra, logo se escandaliza".

Muitas vezes recebemos a Palavra de Deus com alegria, mas não 
temos raiz em nós mesmos, e guando chega a angústia ou a perseguição 
por causa da Palavra de Deus, abandonamos o projeto do Evangelho e 
desistimos do chamado de Cristo.

Precisamos estar restaurados para restaurar os irmãos e irmãs 
fracos na fé. (Hb 12.13).

Nosso esforço é ter raiz na Palavra de Deus. Crente com raiz 
permanece fiel diante das perseguições e provocações do mundo. Quem 
tem raiz não desiste da fé em Deus. Precisamos retirar as pedras da nossa 
vida e nos enraizarmos no Senhor. Seguir a Cristo não é só festa, exige 
raiz para permanecer nos dias de tribulação.

Como está sua raiz? Você conseguirá permanecer firme diante das 
perseguições e tribulações?

A Célula ajuda seus membros a ter raiz na Palavra de Deus. 

III. A Semente entre os Espinhos
Uma outra parte das sementes (7) "caiu entre os espinhos, e os 

espinhos cresceram e a sufocaram".
Jesus diz que esse (22) "é o que ouve a palavra, porém os cuidados 

do mundo e a fascinação das riquezas a sufocam, e fica infrutífera".
Muitas pessoas estão procurando solução para os seus problemas 

em Cristo, mas ainda não abandonaram as paixões pelo mundo e pelas 
riquezas. Ainda vivem na ambição pecaminosa e fazem qualquer coisa 
pelo dinheiro. A fascinação das riquezas é tão grande que ainda não se 
libertaram para entregar os dízimos. Estão amarrados e infrutíferos nos 
cuidados do mundo e não tem tempo para ler a Bíblia, jejuar ou participar 
dos cultos. Creem em Jesus mas permanecem cuidando do mundo e atrás 
das riquezas. Este espinho vai crescendo e sufoca a fé. 

Nosso esforço é para que estejamos focados em Cristo. Os 
espinhos do mundo e a fascinação da riqueza precisam ser retirados de 
nossa vida. Um "vida secular" e mundana causa náuseas e vômito em 
Cristo conforme Ap 3.15-17.

Como se libertar dos espinhos que podem sufocar a nossa fé?

A Célula está focada em Cristo e é um instrumento para restaurar vidas 
sufocadas pelos espinhos do mundo e da fascinação das riquezas. 

IV. A Semente em Boa Terra
Uma outra parte das sementes (8) "caiu em boa terra e deu fruto: a 

cem, a sessenta e a trinta por um". Jesus explica que esse (23)  "é o que 
ouve a palavra e a compreende; este frutifica e produz a cem, a sessenta e 
a trinta por um".

Quando compreendemos a Palavra de Deus e vivemos a luz do 
Evangelho, frutificamos com aquilo que Deus espera de cada um de nós. 
Nosso esforço é ser esta boa terra e compreender a Palavra de Deus com 
relação a nossa santificação, comunhão e testemunho. Quem vive os 
ensinamentos de Cristo sempre frutifica (Gl 5.21,22).

Esta pessoa tem raiz em si mesma e não é sufocada pelos espinhos 
do mundo e da fascinação das riquezas. O diabo não consegue retirar a 


