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Um dia Jesus ensinou à 
beira da praia.  Muitas 
pessoas se reuniram 
para ouvi-Lo.  

A multidão se tornou 
muito grande.  O que 

Jesus poderia 
fazer?



Vendo um barco próximo, 
Jesus subiu a bordo.  Agora 
ele podia ver as pessoas 
e elas poderiam 
ver e ouvi-Lo.



Jesus começou a contar parábolas -
histórias sobre coisas comuns, 
que ensinam as pessoas a 
respeito de Deus.



"Um Semeador espalhava sementes em 
seu campo."  A história de Jesus era 
como uma imagem em palavras.



As pessoas podiam imaginar 
o semeador a trabalhar 
– eles tinham visto 
aquilo muitas vezes.



Algumas das sementes 
espalhadas caíram no  

caminho.  Os pássaros 
rapidamente desceram 
para come-las.



Algumas sementes caíram entre 
as pedras do campo, onde havia pouca 

terra.  Elas rapidamente se transformaram 
em plantas insignificantes.  

Mas vindo o sol quente 
logo as queimaram e 
secaram porque elas 

não tinham raízes 
no solo raso.



Outras sementes tinham se  
enraizado entre os espinhos.  

Elas não produziam grãos.  
Os espinhos que estavam 
ao redor das plantinhas, 
bloqueavam a luz do 
sol e a chuva 
necessária.



Os restantes das sementes caíram 
em boa terra.  Conforme o tempo 

passou, os brotos tornaram-se plantas 
saudáveis tendo muitos grãos.  O 
fazendeiro ficou muito contente.



No final da história, os discípulos perguntaram a 
Jesus.  "Por que o Senhor ensina usando parábolas?"



Jesus dizia através de parábolas para 
ajudar as pessoas a entenderem sobre Deus se elas 
realmente o amam.  Pessoas que não amam a Deus 
não podiam entender suas parábolas.



Jesus explicou a parábola.  
Ele disse que a semente é a 

palavra de Deus.



A semente no caminho é como 
uma pessoa que ouve a palavra de 

Deus mas não entente.  O Diabo faz 

que eles 
esqueçam o 
que Deus diz.



Algumas pessoas recebem rapidamente a 
palavra de Deus.  Essas pessoas são como as 

sementes que crescem no solo raso.  Assim que 
alguem zomba do seu amor a Deus 
ou torna sua vida difícil, uma 

coisa triste acontece.



Estas mesmas pessoas que rapidamente 
começaram a seguir Jesus voltam atrás e 
param de obedecer a palavra de Deus.  Elas 
não querem pagar o preço de seguir a Deus.  
Como é triste, eles quererem agradar aos 
amigos, em vez de Deus!



Os espinhos 
da parábola 

são como as 
preocupações 

mundanas e o amor 
ao dinheiro que 
algumas pessoas tem.  
Elas estão tão ocupadas 
tentando ganhar mais 
dinheiro e outras 
coisas que deixam 
Deus de fora 

das suas 
vidas.



Mas a semente que caiu em boa terra e 
deu boa colheita é como a Palavra de Deus 
que entrou nos corações e mudou a vida 
das pessoas.  Estas pessoas servem 
e honram a Deus.



A multidão não queria deixar Jesus.  Muitas pessoas 
o seguiram e agradeceram.  A parábola de Jesus as 
ajudou a entenderem como obedecer a Deus.



O SEMEADOR E  A SEMENTE

Esta história da Palavra de Deus, a Bíblia, 

se encontra em

Mateus 13

"A explicação da tua palavra traz luz." 
Salmo 119.130



Sim



Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus 
que nos criou e quer que nós o conheçamos.

Deus sabe que nós temos feito coisas ruins, que chamamos de 
pecado.  A punição para o pecado é a morte, mas Deus ama tanto 
você que ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer na cruz e 
pagar pelos nossos pecados.  Jesus voltou a viver e foi para sua 
casa no paraíso.  Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para 
perdoar os seus pecados, Ele perdoará.  Ele virá viver em você 

hoje, e você viverá com Ele para sempre.

Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus:
Querido Jesus, eu acredito que Você é Deus, e se transformou 
em homem para morrer por meus pecados, e agora Você está 
vivo de novo.  Por favor, entre em minha vida e perdoe meus 

pecados, para que eu possa ter uma nova vida, e um dia vá morar 
com Você para sempre.  Me ajude a obedecer e viver para Você 

como seu filho.  Amem.

Leia a Bíblia e converse com Deus todos os dias!  João 3.16


