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A parábola do
semeador

Parábolas
Mateus 13.1-23

Alguma vez você já se perguntou por que o mesmo livro, ou o
mesmo sermão, produz resultados tão diversos em pessoas diferentes?
Como, por exemplo, algumas pessoas parecem incapazes de compreender as mais simples e óbvias verdades espirituais enquanto outras
são transformadas por elas? Na parábola do semeador, Jesus fala sobre
os diferentes tipos de solo a fim de nos contar por que isso acontece.
DISCUSSÃO EM GRUPO: Descreva uma experiência interessante — séria ou engraçada — que você teve com a lavoura ou ao
cuidar de plantas. O que você observou em relação ao papel
do solo no desenvolvimento das plantas?
REFLEXÃO PESSOAL: Todos nós temos áreas do coração
e da mente em que nosso “solo” é macio e receptivo a Deus,
bem como áreas em que nossa “terra” é endurecida e difícil
de penetrar. Reserve algum tempo para refletir sobre suas
áreas receptivas e as áreas em que você gostaria que Deus lhe
tornasse mais receptivo a seu amor e vontade.

A parábola do semeador é a parábola mais importante de Jesus
porque fornece mais pistas que qualquer outra sobre a natureza das
parábolas e como elas devem ser interpretadas. A parábola é seguida
da própria interpretação de Cristo e da discussão de seu conteúdo.
É um excelente texto para começarmos nosso estudo das parábolas.
Leia Mateus 13.1-23.
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1. Imagine-se como um agricultor ou filho de um fazendeiro na
época de Jesus ouvindo essa história com o resto da multidão. Que
reação imediata você teria ao uso de imagens de sementes e solos
feito por Jesus?

2. No versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus: “Por que você
fala com as pessoas em parábolas?” Como você resumiria sua resposta
(v. 11-16)?

3. Como as parábolas ajudam os seguidores de Jesus a entender seu
Reino, mas dificultam a compreensão de quem não o segue de perto
(v. 12-17)?

4. Nos versículos 18 a 23 Jesus explica o significado da parábola aos
seus discípulos. A semente é a mensagem do Reino (v. 19). Quem é
o agricultor e quem é o solo?

5. “Pássaros” satânicos destruíram o valor da Palavra de Deus para o
primeiro grupo de pessoas. Por quê? O que faltava a esses ouvintes
(v. 19)?

6. O que podemos fazer para ajudar as pessoas a entenderem a mensagem de Deus?

