
Bom dia!

Bom dia, crianças! Bem-vindos à nossa escola bíblica 
dominical! 
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Mateus 13 
e
Marcos 4

Hoje nós vamos conhecer uma história incrível, que está 
nos livros de Mateus e de Marcos, na Bíblia. É uma 
parábola contada por Jesus. 
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PARÁBOLAS

Parábolas são histórias curtas que utilizam a comparação 
ou a imaginação para nos ensinar lições importantes. 
Vamos conhecer a Parábola do Semeador? 
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Semeador

Pessoa que lança 
sementes na terra 
para plantá-las.

Era uma vez um semeador, que é a pessoa que lança 
sementes na terra. 

4



As sementes crescem e viram plantas, árvores, flores e 
frutos. 
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Pois bem, o semeador saiu pelo campo espalhando suas 
sementes para plantá-las. 
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Algumas sementes caíram na beira do caminho, não 
caíram na terra fofa da plantação. Então, vieram os 
pássaros e comeram essas sementes. 
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Algumas sementes caíram em terrenos pedregosos, 
cheios de pedras, onde não havia muita terra. As 
sementes logo brotaram, mas como estavam 
plantadas na pedra, não tinham raízes o suficiente, 
não tinham água e alimento da terra para viver por 
muito tempo. 
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Quando veio o sol forte...
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... elas ficaram secas e murcharam 
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Algumas sementes caíram no meio dos espinheiros. 
Quando brotaram, os espinhos sufocaram as plantinhas 
e elas morreram. 
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Mas uma parte das sementes caiu em terra boa, fofa, 
preparada para a plantação. E as sementes brotaram, 
viraram plantas saudáveis e fortes.

16



17



E deram muitas flores e frutos, que foram colhidos pelo 
semeador! É isto que acontece com as sementes quando 
elas caem em solo fértil, em terra boa. 
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Esta história Jesus contou para a multidão de pessoas 
que o seguia, para explicar como funciona o nosso 
coração. (Mostrar e explicar a gravura)

Nesta parábola, que é um tipo de história curta, contada 
para nos ensinar uma lição, o coração é como a terra e o 
bem é como a semente. A semente é a Palavra de Deus, 
a sabedoria, o bem, as coisas certas que devemos fazer e 
pensar. 
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Se o nosso coração for como a terra do caminho, quando 
o bem chegar ele não vai permanecer, o mal vencerá. 
Isto aconteceu com as sementes que os pássaros 
comeram. É como aquelas crianças que ouvem os 
adultos darem bons conselhos, falarem sobre Jesus, 
ensinarem coisas boas, mas a criança não aprende, ela 
não quer nem saber. Aquilo entra por um ouvido e sai 
pelo outro e a criança continua a fazer muita coisa 
errada. 
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Se o nosso coração for como o terreno pedregoso, a 
gente até fica muito feliz quando aprende sobre Deus 
e começa a fazer as coisas certas com alegria. Mas 
logo vem o sol quente e as sementes do bem morrem 
no nosso coração, porque a plantinha, quando cresce 
em solo seco, não tem raízes e alimento. Tem criança 
que é bem assim. Quando o papai, a mamãe, a 
professora, ensinam a sabedoria de Cristo, a criança 
até começa a segui-la bem animada, mas aí vem as 
dificuldades, a impaciência, a preguiça de obedecer, os 
coleguinhas fazendo coisas erradas por perto, vem 
aquela vontade louca de aprontar e a criança não 
resiste, começa a fazer tudo errado de novo. Porque a 
plantinha do bem no coração dela, não tinha terra 
suficiente para crescer. 
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Se o nosso coração for como as sementes que caíram 
entre os espinhos, sabemos o que é certo fazer, mas não 
conseguimos, porque o mal sufoca o bem. Por exemplo, 
nós sabemos que precisamos dividir os brinquedos, que 
quando ganhamos um brinquedo novo precisamos dar 
um brinquedo antigo para uma criança que tem menos 
do que nós. Sabemos que não precisamos ter todos os 
brinquedos do mundo para sermos felizes, podemos 
ficar satisfeitos com o que a gente já tem! Nós sabemos 
de tudo isto. Mas de vez em quando, não dá aquela 
vontade forte de não dividir nada com ninguém? De 
comprar todos os brinquedos que a gente vê pela 
frente? Pois é, isto é egoísmo, é consumismo. São os 
espinhos sufocando o bem no nosso coração. 
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Agora, se o nosso coração for como a terra boa, fofa, 
preparada para a plantação, a semente do bem vai 
brotar, vai crescer, vai virar uma planta ou uma árvore 
enorme e teremos muitas flores e frutos do bem dentro 
de nós. Nós sentiremos e presença de Cristo perto de 
nós e teremos forças para fazer o que é certo. 
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Não só isto, vamos compartilhar estes frutos com todo 
mundo ao nosso redor. Quando seguimos a Cristo e 
praticamos o bem, não só a gente mesmo, mas todo 
mundo ganha. Nós temos que cuidar do nosso coração, 
para que a Palavra de Jesus, a sabedoria, os bons 
conselhos e as sementes do bem possam crescer dentro 
de nós, para que a gente possa ser cada dia melhor. 
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O que a gente pode fazer para que o nosso coração seja 
uma terra boa para as sementes do bem? Vamos 
conversar?
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Hora da atividade!
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Pexels.com
Wikipedia.org (Pássaros)
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Ana Cecília Rocha Veiga
anacecilia.digital
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