
E OS DESAFIOS DA 
PREGAÇÃO 







Um semeador saiu a semear a sua 
semente e, quando semeava, caiu 
alguma junto do caminho, e foi pisada, e 
as aves do céu a comeram;
E outra caiu sobre pedra e, nascida, 
secou-se, pois que não tinha umidade;
E outra caiu entre espinhos e crescendo 
com ela os espinhos, a sufocaram;

Lucas 8:5-7 (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-9)



E outra caiu em boa terra, e, nascida, 
produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele 
estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos 
para ouvir, ouça.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: 
Que parábola é esta?
E ele disse: A vós vos é dado conhecer os 
mistérios do reino de Deus, mas aos outros 
por parábolas, para que vendo, não vejam, e 
ouvindo, não entendam.
Lucas 8:8-10



Esta é, pois, a parábola: A semente é a 
palavra de Deus;
E os que estão junto do caminho, estes são 
os que ouvem; depois vem o diabo, e tira-
lhes do coração a palavra, para que não se 
salvem, crendo;
E os que estão sobre pedra, estes são os 
que, ouvindo a palavra, a recebem com 
alegria, mas, como não têm raiz, apenas 
creem por algum tempo, e no tempo da 
tentação se desviam; Lucas 8:11- 13



“E a que caiu entre espinhos, esses 
são os que ouviram e, indo 
pordiante, são sufocados com os 
cuidados e riquezas e deleites da 
vida, e não dão fruto com perfeição;
E a que caiu em boa terra, esses são 
os que, ouvindo a palavra, a 
conservam num coração honesto e 
bom, e dão fruto com perseverança. 
Lucas 8: 14-15.



Verdades Espirituais: 

Ilustração das coisas do reino dos Céus e a 
obra do grande Lavrador para o Seu povo. 

Cristo veio para espalhar a semente celestial 
da verdade. 



O ensino por parábolas era a semeadura.

Preciosas verdades de Sua graça

A semente natural é lançada na terra,  e a 
semente do evangelho, uma vez semeada 
reconduz o homem à lealdade para com 
Deus. 



1.Por meio de que pergunta os discípulos e 
outros revelaram seu interesse na 
parábola do semeador? 



1.E, quando se achou só, os que 
estavam junto dele com os doze 
interrogaram-no acerca da 
parábola. 
Marcos 4:10

E, acercando-se dele os discípulos, 
disseram-lhe: Por que lhes falas por 
parábolas? 
Mateus 13:10



2. Como explicou Jesus a razão de falar 
por parábolas? 



E ele disse-lhes: A vós vos é dado 
saber os mistérios do reino de Deus, 
mas aos que estão de fora todas estas 
coisas se dizem por parábolas,
Para que, vendo, vejam, e não percebam; 
e, ouvindo, ouçam, e não entendam; para 
que não se convertam, e lhes sejam 
perdoados os pecados.

Marcos 4:11,12



Então ele me disse: Vai, e diz a este
povo: certamente ouvireis, mas não
entendereis; certamente vereis, mas não
percebereis.

Isaías 6:9.



3. Quem é representado pelo semeador da 
boa semente? 



E ele, respondendo, disse-lhes: 
O que semeia a boa semente, é 
o Filho do homem;

Mateus 13:37



4. Que ilustra a boa semente? 



Esta é, pois, a parábola: A semente é a 
palavra de Deus; 
Lucas 8:11

Eu não chamo mais vocês de empregados, 
pois o empregado não sabe o que o seu 
patrão faz; mas chamo vocês de amigos, 
pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do 
meu Pai. 
João 15:15



5. Onde é a semente semeada? De onde 
o maligno arrebata-a? Mateus 13:19.



Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a 
entendendo, vem o maligno, e arrebata o 
que foi semeado no seu coração; este é o 
que foi semeado ao pé do caminho.

Mateus 13:19



6. O que aconteceu à semente que caiu a 
beira do caminho? 
Mateus 13:4 e 19. 



E, quando semeava, uma parte da 
semente caiu ao pé do caminho, e 
vieram as aves, e comeram-na;
Ouvindo alguém a palavra do reino, e 
não a entendendo, vem o maligno, e 
arrebata o que foi semeado no seu 
coração; este é o que foi semeado ao pé 
do caminho. 
Mateus 13:4,19



7. Por que está o diabo tão pronto a 
arrebatar a semente? Lucas 8:12. 



E os que estão junto do caminho, estes 
são os que ouvem; depois vem o diabo, 
e tira-lhes do coração a palavra, para 
que não se salvem, crendo;

Lucas 8:12



8. Que acontece quando a semente cai em 
terreno pedregoso? Mateus 13:5 e 6. 



E outra parte caiu em pedregais, onde 
não havia terra bastante, e logo nasceu, 
porque não tinha terra funda;
Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-
se, porque não tinha raiz.

Mateus 13:5,6



9. Qual a experiência dessa classe de 
ouvintes? Mateus 13:20 e 21. 



Quanto ao que foi semeado em terreno 
pedregoso, este é aquele que ouve a 
palavra e logo a recebe com alegria.
Todavia, visto que não tem raiz em si 
mesmo, permanece por pouco tempo. 
Quando surge alguma tribulação ou 
perseguição por causa da palavra, logo 
a abandona. 
Mateus 13:20,21



10. Que se dá, quando a semente cai entre 
espinhos? Mateus 13:7.



E outra caiu entre espinhos, e os 
espinhos cresceram e sufocaram-na.
Mateus 13:7



11. A que comparou Jesus os espinhos? 
Marcos 4:18 e 19.



Outras ainda, como a semente lançada 
entre espinhos, ouvem a palavra;
mas quando chegam as preocupações 
desta vida, o engano das riquezas e os 
anseios por outras coisas, sufocam a 
palavra, tornando-a infrutífera.

Marcos 4:18,19



12. Que se diz dos ouvintes da boa terra? 
Lucas 8:8 e 15. 



E outra caiu em boa terra, e, nascida, 
produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele 
estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para 
ouvir, ouça.

E a que caiu em boa terra, esses são os que, 
ouvindo a palavra, a conservam num coração 
honesto e bom, e dão fruto com 
perseverança.
Lucas 8:8 e 15



13. Que promessa é feita aos que desejam 
compreender a Palavra de Deus? João 7:17. 



Se alguém quiser fazer a vontade dele, 
pela mesma doutrina conhecerá se ela é 
de Deus, ou se eu falo de mim mesmo.

João 7:17



14. Que se dá quando a boa semente é 
semeada em boa terra? Marcos 4:8 e 20



E outra caiu em boa terra e deu fruto, 
que vingou e cresceu; e um produziu 
trinta, outro sessenta, e outro cem.
E estes são os que foram semeados 
em boa terra, os que ouvem a 
palavra e a recebem, e dão fruto, 
um trinta, e outro sessenta, e outro 
cem. 
Marcos 4:8 e 20





Slides com esse formato nessa apresentação têm informações citadas em: 
https://wallacebraz.wordpress.com/2018/07/20/as-atitudes-que-demostram-uma-falsa-espiritualidade/
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“O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que 
alguns a têm por tardia; mas é longânimo para 
conosco, não querendo que alguns se percam, 
senão que todos venham a arrepender-se”. 2 Pedro 
3:9
Deus nos dê a graça de ser a terra fértil onde Cristo 
semeia a boa semente.

Alistemo-nos nessa obra santa. A Obra é de 
Deus e Deus fará a obra no devido tempo.



Por Paulo Augusto da Costa Pinto    (74) 9.9188.4294 
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