TÍTULO: ASPECTOS DA PARÁBOLA DO SEMEADOR
TEXTO: Mateus 13.1-23.
INTRODUÇÃO:
Esta é uma das parábolas mais conhecidas dos Evangelhos e certamente
uma das mais importantes. Na verdade sua mensagem é inesgotável e
sempre desafiadora. Para quem ouve e para quem recebe.
Então, quero destacar alguns aspectos que Deus tocou meu coração:
I – A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL: ( V. 1 e 2)
É comum que enfatizemos a responsabilidade do semeador. Sim, como
discípulos de Jesus, temos que tomar a iniciativa da pregação do
Evangelho: “Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como
crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem
pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas!”. (Romanos
10.14-15).
O que porém nós vemos aqui é um duplo movimento. Em primeiro lugar,
vemos Jesus saindo de casa, indo até a beira do mar e usar de um barco
como púlpito. Mas também nós vemos é uma grande multidão também
saindo de suas casas e indo até o lugar onde Jesus se encontrava.
Às vezes nós tomamos sobre nós uma responsabilidade demasiada em
relação às pessoas e esquecemos que elas também são responsáveis por
fazer a sua parte.
*É um fato que o semeador saiu a semear, mas temos que levar em conta
que os solos no qual o semeador semeia possuem pernas e também podem
se movimentar.
*Jesus se movia, se mostrava, se apresentava, se dispunha a falar, mas
também Ele dizia: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei.” (Mateus 11.28)
*Quando as pessoas sabem quem somos, quando já lhes foi oferecida a
oportunidade de conhecerem a Palavra, elas passam a ser responsáveis pela
sua própria salvação e também pelo seu crescimento espiritual: “12 pois ao
que tem se lhe dará, e terá em abundância; mas, ao que não tem, até o que
tem lhe será tirado. 13 Por isso, lhes falo por parábolas; porque, vendo,
não vêem; e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. 14 De sorte que neles se
cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo
entendereis; vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. 15
Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com
os ouvidos e fecharam os olhos; para não suceder que vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam
por mim curados.

*Você precisa cuidar com a atitude que tem em relação à Palavra, pois se
você se endurece num determinado ponto, a Palavra começa se transformar
em JUÍZO.
Faraó foi um exemplo duro dessa realidade: Êxodo 5.2 e 7.3.
II – NO QUE CONSISTE A “PALAVRA DO REINO”?
Aqui o texto não fala do conteúdo da Palavra do Reino, porém eles estão
implícitos nesta Parábola e estão bastante claros na mensagem do Novo
Testamento. Há três níveis de mensagem na Palavra do Reino.
1) Conversão e Batismo: “ 15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo e
pregai o evangelho a toda criatura. 16 Quem crer e for batizado será
salvo; quem, porém, não crer será condenado.
A conversão e o batismo configuram a germinação. Quando o solo produz
a germinação é por que ele acolheu a semente. Ele não permitiu que o
inimigo a roubasse.
2) A Santificação:
-1 Tessalonicenses 4:3: Pois esta é a vontade de Deus: a vossa
santificação, que vos abstenhais da prostituição”.
-Romanos 6:22: “Agora, porém, libertados do pecado, transformados em
servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida
eterna”.
*A santificação é a formação da identidade cristã, quando a nova plantinha
desenvolve de forma saudável toda a informação genética que a semente
lhe transmitiu.
*Somente o solo bom consegue fazer desenvolver a nova plantinha de tal
maneira que ela apresenta todas as características genéticas que estavam na
semente.
*A santificação se dá no caráter. O solo pedregoso pode produzir a
conversão, porém não possui estrutura para produzir a santificação.
*As provações, sejam elas em relação aos problemas que surgem ou seja
em relação aos confrontos que irão acontecer por causa da fé, vão revelar
que tipo de solo você é.
*Veja a descrição da noiva de Cristo em Efésios 5.25-27. *Você faz parte
da noiva de Cristo.
3) O Envolvimento com o Reino de Deus:
Vemos na parábola que:
* O primeiro tipo de solo, simplesmente não se importou com a semente;
* O segundo tipo de solo, a deixou nascer, mas não a alimentou;
* O terceiro tipo de solo, a deixou crescer, mas continuou dando tanta
atenção às outras coisas, as quais abafaram a nova natureza.
* O último solo, deu à semente a sua prioridade. Esse solo entendeu que a
semente foi feita para ele e ele foi feito para a semente.
-No quarto tipo de solo, a semente, nasceu, cresceu de maneira saudável e
veio a produzir em seu potencial máximo.

-Veja que para dizer que recebemos de fato a Palavra do Reino, significa
que compreendemos que precisamos dar frutos.
*Deus não quer um santo num mosteiro. Deus não quer o sal no saleiro,
Deus não quer uma vela escondida.
*Por isso, sua vida cristã não acabou na conversão e no batismo. Ali ela
recém começou.
*Depois da conversão, você precisa formar o caráter de Cristo, deixando
desenvolver o fruto do Espírito no seu caráter e, na medida que isso
acontece, você irá começar a trabalhar, a praticar e desenvolver seus dons
espirituais.
*Resumindo: Somos chamados para ser discípulos.
III – AVALIANDO SUA VIDA:
1º)– Que tipo de solo você?
a)Endurecido? *Toda Palavra é levada embora.
b)Emotivo? *Vive de momentos - (O emotivo não sabe avaliar as realidades)
c) Receptivo? *Recebe a Palavra, mas também as outras coisas.
d)Comprometido? *Recebe e se entrega à Palavra do Reino.
2º) Qual tem sido a sua atitude em relação ao Reino de Deus?
1º) Você correu atrás da Palavra do Reino?
2º) Você se converteu e foi batizado?
3º) Você tem buscado a santificação, deixando transformar seu caráter?
4º) Você está envolvido com o Reino?
5º) Você já tem frutos visíveis que reproduziram em outras pessoas a
Palavra que um dia você recebeu?
6º) Você tem dado uma resposta compatível com o quanto você já recebeu?
3º) Que atitudes você irá tomar agora?
*Uma semente foi lançada em seu coração hoje!
a) Como você se vê diante desta palavra?
b)O que você projeta para o seu futuro?
c) Do modo como você vive hoje, onde você acha que irá chegar?
CONCLUSÃO:
Que decisão você vai tomar agora?
Você tem coragem de se lançar nessa aventura com a determinação de
vencer todas as etapas?
Você realmente confia em Deus?
Se você confia em Deus, então creia que ao praticar essas verdades, você será
realmente feliz: “Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vêem; e os
vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e
justos desejaram ver o que vedes e não ouviram; e ouvir o que ouvis e não
ouviram”. (v.16-17)
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