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“[…] Ninguém se estabelece em um pedaço de terra não 

cultivada com a expectativa de que imediatamente ela forneça uma 

colheita. No preparo do solo, deve-se empregar um trabalho dedicado, 

perseverante, bem como na semeadura e na cultura da plantação. Da mesma 

forma, deve ser na semeadura espiritual” (Ellen G. White, O Lar Adventista, p. 145, 

146). 
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Nossa sociedade está cada vez mais imersa em tecnologia, conforto, 

automação e digitalização. Esse fascínio tecnológico tem provocado esgotamento 

físico e emocional. Felizmente, alguns estão seguindo na contramão dessa onda e 

optando por moradias simples, retorno à natureza, alimentação orgânica e 

estilo de vida saudável. A Parábola do Semeador (Lc 8:1-15) apresenta vários 

princípios que podem ser aplicados ao discipulado. As etapas do ciclo completo 

consistem em: preparo do solo, plantio das sementes, cultivo da lavoura e 

colheita dos frutos.  

Deus Se alegra em tomar pessoas de diferentes origens, com talentos e 

habilidades diferentes, e capacitá-las para o serviço. O corpo de Cristo não é um 

grupo de pessoas iguais. É um movimento dinâmico de pessoas com diferentes 

dons, unidas no amor a Cristo e às Escrituras, e comprometidas em compartilhar 

Seu amor e verdade com o mundo (Rm 12:4; 1Co 12:12). 

O que você sabe a respeito da preparação do solo para o plantio? Por que o 

preparo é importante? 

 

1 PREPARO DO SOLO 

 

A Parábola do Semeador, contada por Jesus, apresenta alguns conceitos 

fundamentais a respeito do discipulado. Em Lucas 8:5 diz que “o semeador saiu 

a semear”. Primeiramente, é preciso observar que os diferentes tipos de solo 

representam os diferentes tipos de ouvintes que recebem evangelho. A 

semente é a Palavra de Deus (v. 11). Antes de semear, os discípulos de Cristo têm 

um trabalho prévio a fazer no preparo dos corações para que o melhor resultado 

seja alcançado. 

A etapa de preparo envolve aproximar-se das pessoas por meio da amizade 

ou ajuda, mostrando que nos importamos com elas. Essa interação, com amor e 

sinceridade, gera confiança no relacionamento 

Como adventistas, podemos promover feiras de saúde, cursos de culinária 

vegetariana, seminários de tratamento natural e outros para preparar o solo e 

plantar a semente do evangelho.  

“O método de Cristo é o único que trará verdadeiro êxito em alcançar o povo. 

O Salvador Se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem. 

Mostrava simpatia por elas, ministrava às suas necessidades e ganhava sua 
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confiança. Então dizia: ‘Siga-Me’” (Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, p. 

143).  

Assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo em Seu batismo para 

prepará-Lo e habilitá-Lo plenamente para Seu ministério no mundo, cada um de 

nós tem a promessa do Espírito Santo no batismo. 

O que acontece quando o preparo adequado não é feito na evangelização? Você 

já teve essa experiência? 

 

2 TODOS ENVOLVIDOS 

 

Embora possamos contribuir individualmente para o preparo do solo, o 

esforço conjunto do corpo de Cristo pode produzir melhores resultados. As 

igrejas devem ser ativas em seus ministérios para atender às necessidades das 

pessoas em sua região.  

“Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na 

parábola. Esta inclui todos os dons e talentos, originais ou adquiridos, naturais ou 

espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos 

discípulos Dele, rendemo-nos a Ele com tudo o que somos e temos. Ele nos devolve, 

então, essas dádivas purificadas e enobrecidas para que as utilizemos para Sua 

glória em abençoar nossos semelhantes” (Ellen G. White, Parábolas de Jesus, p. 

328). 

De que maneira o ministério de serviço comunitário da sua igreja pode ser mais 

ativo? 

 

3 RELACIONAMENTOS DE CONFIANÇA 

 

Cristo dedicava-Se inteiramente na fase de preparo dos Seus ouvintes para 

despertar-lhes o interesse. Ele procurava dar atenção a cobradores de impostos, 

odiados pela sociedade, leprosos, discriminados pela sociedade, e 

“pecadores”, rejeitados pela sociedade. O Salvador conversava e tomava 

refeições com eles, o que, no contexto do Oriente Médio, caracteriza um 

relacionamento mais profundo. 
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Dedicar tempo e atenção às necessidades das pessoas abre portas para 

compartilhar a história de amor, liberdade, cura e esperança de Deus a todos que 

O procuram. Independentemente do que acontecer no desenrolar de nossos 

relacionamentos com aqueles a quem queremos apresentar Cristo, o ponto 

principal é gerar confiança.  

Quando usamos os dons que Deus nos deu para a glória de Seu nome, eles 

aumentarão, se expandirão e crescerão. Como podemos descobrir os dons que 

Deus nos concedeu? Humildemente, ore pedindo que Ele revele as áreas em que 

deseja que você sirva no ministério. Quando Ele impressionar sua mente, envolva-

se. Seus dons se desenvolverão à medida que forem usados, e você encontrará 

satisfação no serviço do Senhor. 

Qual deveria ser nossa abordagem com as pessoas discriminadas, rejeitadas e 

odiadas pela sociedade? Como elas podem ser alcançadas com o evangelho? 

 

4 LAVRAR OS CAMPOS NÃO CULTIVADOS 

 

"Na Parábola do Semeador, Cristo descreveu os diversos resultados do 

plantio como sendo dependentes do solo. Em cada caso, o semeador e as 

sementes são os mesmos. Dessa maneira, Ele nos ensina que, se a Palavra de 

Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos 

procurar a razão disto. Mas o resultado não está além de nosso controle. É certo 

que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de escolha, e depende de 

nós o que queremos ser. Os ouvintes comparados com o caminho, ou com os 

pedregais ou com o chão cheio de espinhos não precisam permanecer assim. O 

Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encantamento da arrogância 

que mantém as pessoas absortas em coisas mundanas, e despertar o desejo pelo 

tesouro imperecível.  

“O jardim do coração precisa ser cultivado. O solo precisa ser sulcado por 

profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser 

arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, somente pode ser 

reconquistado com trabalho diligente. Assim, as más tendências do coração 

natural só podem ser vencidas por esforço sincero em nome de Jesus e por meio 

do Seu poder. O Senhor nos ordena: ‘Lavrem os campos não cultivados e não 

semeiem no meio dos espinhos’ (Jr 4:3, NAA). ‘Semeiem a justiça e colham a 
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misericórdia’ (Os 10:12, NAA). Ele deseja realizar essa obra para nós e pede nossa 

cooperação. 

O amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração 

endurecido de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. 

O arado da verdade fará sua obra. Abrirá o terreno abandonado, não cultivado. 

Não somente cortará a ponta dos espinhos, mas os arrancará pela raiz” (Ellen G. 

White, Parábolas de Jesus, p. 56, 57). 

Você tem preparado alguns solos? 

 

5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) A Parábola do Semeador (Lc 8:1-15) não apresenta vários princípios 

que podem ser aplicados ao discipulado. 

2) (____) No corpo humano, mesmo as partes mais importantes têm uma 

função crucial. O membro da igreja aparentemente mais “insignificante” é uma 

parte essencial do corpo de Cristo e recebeu o dom do Espírito Santo. Quando 

dedicamos totalmente esses dons a Deus, cada um de nós pode fazer uma diferença 

eterna. 

3) (____) A etapa de preparo envolve distanciar-se das pessoas por meio da 

amizade ou ajuda, mostrando que nos importamos com elas. Essa interação, com 

amor e sinceridade, gera confiança no relacionamento. 

4) (____) É preciso envolver toda a igreja para alcançar as pessoas da 

comunidade em que ela está estabelecida. 

5) (____) Somente quando os discípulos se renderam plenamente à Sua 

atuação em fé e súplicas foi derramado sobre eles o Espírito Santo. 

6) (____) Dedicar tempo e atenção às necessidades das pessoas abre portas 

para compartilhar a história de amor, liberdade, cura e esperança de Deus a todos 

que O procuram. Independentemente do que acontecer no desenrolar de nossos 

relacionamentos com aqueles a quem queremos apresentar Cristo, o ponto 

principal é gerar confiança. Que Deus nos capacite a imitar nosso Senhor em todos 

os nossos relacionamentos, seja no lar, na igreja, no trabalho, na escola ou na 

comunidade. 
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7) (____) É necessário trabalho pessoal pela salvação dos perdidos. Precisamos 

nos aproximar das pessoas individualmente com simpatia semelhante à de Cristo 

e procurar despertar o interesse delas pelas coisas relacionadas à vida eterna. Os 

corações podem ser tão duros quanto uma estrada batida, e pode parecer uma 

tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas embora a lógica possa falhar em 

modificá-los, e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, 

revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração endurecido de modo que 

a semente da verdade possa enraizar-se. 

 

Gabarito: 

1) E - Lição de sábado; 

2) E - Lição de domingo; 

3) E - Lição de segunda-feira; 

4) C - Lição de terça-feira; 

5) C - Lição de quarta-feira; 

6) C - Lição de quinta-feira; 

7) C - Lição de Sexta-feira. 

GABARITO do Exercício: CLIQUE AQUI. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 
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