Lição 2 - Sábado, 14 de abril de 2018

PLANTANDO A SEMENTE DA VERDADE
E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não
houvermos desfalecido (Gálatas 6:9).
Enquanto o semeador humano está plantando a semente para sustentar nossa vida
terrena, o Semeador Divino implantará na alma a semente que dará frutos para a
vida eterna. — Parábolas de Jesus, p. 89.
Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 62-69, 76-89 (capítulo 3:
desenvolvimento da vida”; capítulo 5: “Pequenos inícios, grandes resultados”).
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Domingo, 8 de abril
1. O PODER É DE DEUS
A. A quem devemos nossa existência? Atos 17:28; Isaías 44:24.
At 17:28 — Porque nEle vivemos, e nos movemos, e existimos; como também
alguns dos vossos poetas disseram: Pois dEle também somos geração.
Is 44:24 — Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre: Eu
sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e espraiei a Terra
(quem estava comigo?).
B. Que duas coisas são fornecidas por Deus a toda a humanidade para a
manutenção da vida? Mateus 5:45. Como o poder de Deus opera no reino
espiritual? Isaías 55:10 e 11.
Mt 5:45 — Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus; porque Ele faz
nascer o Seu Sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos.
Is 55:10 e 11 — Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá
não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar para que dê semente ao
semeador e pão ao que come, 11 assim será a palavra que sair da Minha boca: ela
não voltará para Mim vazia, antes fará o que Me apraz, e prosperará naquilo para que
a enviei.
Há vida na semente, e poder no solo; mas a menos que um poder infinito seja
exercido dia e noite, a semente não dará retorno. Os aguaceiros de chuva devem ser
enviados para umedecerem os campos sedentos, o Sol deve transmitir calor, a
corrente elétrica deve ser transferida para a semente enterrada. Apenas o Criador
que implantou a vida pode despertá-la. Cada semente cresce e cada planta se
desenvolve pelo poder de Deus. [...]
O que ocorre no plantio natural é idêntico ao que sucede na semeadura espiritual; o
mestre da verdade deve procurar preparar o solo do coração. Ele deve plantar a
semente; mas o único poder capaz de produzir vida vem de Deus. Há um ponto além
do qual o esforço humano é inútil. Ao passo que devemos pregar a Palavra, não
podemos transmitir o poder que incendeia a alma e faz brotar justiça e louvores
dela. Na pregação da Palavra, um agente além de qualquer poder humano deve

operar. Somente por meio do Divino Espírito a Palavra será viva e eficaz em renovar
a alma para a vida eterna. — Parábolas de Jesus, pp. 63 e 64.
Segunda-feira, 9 de abril
2. PLANTANDO A SEMENTE
A. O que é representado pela semente nas parábolas de Jesus? Lucas 8:11.
Lc 8:11 — É, pois esta a parábola: A semente é a Palavra de Deus.
B. Onde deveríamos plantar essa semente? Eclesiastes 11:6; Isaías 32:20.
Ec 11:6 — Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão;
pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão
igualmente boas.
Is 32:20 — Bem-aventurados sois vós os que semeais junto a todas as águas, que
deixais livres os pés do boi e do jumento.
Semear à beira de todas as águas significa oferecer nossa ajuda onde quer que seja
necessária. Isso não levará ao empobrecimento. “Aquele que semeia em abundância,
em abundância também ceifará” (2 Coríntios 9:6). O semeador multiplica sua
semente espalhando-a. Assim, ao doar, aumentamos nossas bênçãos. A promessa de
Deus garante suficiência, para que continuemos doando.
Mais do que isso: à medida que compartilhamos as bênçãos desta vida, a gratidão do
beneficiado deixa seu coração receptivo à verdade espiritual, e uma colheita é
produzida para a vida eterna. [...]
A vida que será preservada é aquela que é livremente doada ao serviço a Deus e ao
homem. — Educação, pp. 109 e 110.
C. Como deveríamos semear o evangelho, e por quê? 2 Coríntios 9:6.
2 Co 9:6 — Mas digo isto: Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e aquele
que semeia em abundância, em abundância também ceifará.
Semeemos à beira de todas as águas, mantendo nossa alma no amor de Deus,
trabalhando enquanto ainda é dia, usando os meios que nos são confiados na obra do
Mestre. O que quer que nossas mãos achem para fazer, façamos com alegria; seja
qual for o sacrifício que devamos fazer, façamos alegremente. Ao semearmos à beira
de todas as águas, perceberemos a verdade das palavras: “Aquele que semeia em
abundância, em abundância também ceifará” (2 Coríntios 9:6).
Devemos tudo à graça, à soberana graça. Ela estabeleceu nossa redenção, nossa
regeneração e nossa adoção à herança de Jesus Cristo. Deixe essa graça ser revelada
aos outros.
O Salvador toma aqueles que permitirão ser moldados, e os usa para a glória de Seu
próprio nome. Usa material desprezado por outros, e opera em todos os que se
entregam a Ele. Deleita-Se em tomar material aparentemente imprestável — aqueles
que Satanás degradou e por meio de quem operou — e os torna súditos de Sua
graça. Ele Se regozija por livrá-los do sofrimento e da ira que cairá sobre o
desobediente. Ele transforma Seus filhos em agentes Seus na realização desse

trabalho; e no sucesso dessa obra eles encontram uma preciosa recompensa, mesmo
nesta vida. — Refletindo a Cristo, p. 256.
Terça-feira, 10 de abril
3. O CRESCIMENTO DA SEMENTE
A. Como a boa semente se desenvolve no coração? Zacarias 4:6; Oséias 14:57; Marcos 4:26 e 27.
Zc 4:6 — Ele me respondeu, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos
exércitos.
Os 14:5-7 — Eu serei para Israel como o orvalho; ele florescerá como o lírio, e
lançará as suas raízes como o Líbano. 6 Estender-se-ão as suas vergônteas1, e a sua
formosura será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. 7 Voltarão os
que habitam à sua sombra; reverdecerão como o trigo, e florescerão como a vide; o
seu renome será como o do vinho do Líbano.
Mc 4:26 e 27 — Disse também: O Reino de Deus é como se um homem lançasse
semente à terra, 27 e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente
brotasse e crescesse, sem ele saber como.
A planta cresce ao receber o que Deus proveu para sustentar sua vida. Ela implanta
suas raízes no solo. Bebe da chuva, do orvalho, e é iluminada pelo Sol. Recebe as
propriedades vitalizantes do ar. Da mesma forma, o cristão deve crescer colaborando
com os agentes divinos. Sentindo nosso desamparo, devemos aproveitar melhor
todas as oportunidades que nos são concedidas para obter uma experiência mais
completa. Do mesmo modo que a planta cria raízes no solo, devemos aprofundar
raízes em Cristo. Assim como a planta recebe luz do Sol, orvalho e chuva, devemos
abrir nosso coração ao Espírito Santo. — Parábolas de Jesus, pp. 66 e 67.
B. Como podemos saber se a semente que cresce em nosso coração é boa ou
má? Lucas 6:45. O que Deus quer que façamos enquanto a boa semente
cresce dentro de nós? Lucas 6:38.
Lc 6:45 — O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem; e o homem
mau, do seu mau tesouro tira o mal; pois do que há em abundância no coração, disso
fala a boca.
Lc 6:38 — Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida e transbordando
vos deitarão no regaço; porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a
vós.
Palavras e atos expressam claramente o que está no íntimo. Se a vaidade e o
orgulho, o amor do eu e o amor ao vestuário preencherem o coração, o tema das
conversas abrangerá moda, roupas e aparência, mas não incluirá Cristo ou o Reino
dos Céus. Se sentimentos invejosos habitam no coração, os mesmos irão se
manifestar em palavras e atos. [...]
Alguns se demoram sobre o que irão comer e beber, e com o que irão se vestir. Seus
corações estão cheios desses pensamentos, e eles fluem da abundância do coração,
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Vergônteas: Ramos, brotos, rebentos, sarmentos.

como se essas coisas fossem seu grande objetivo na vida — sua maior conquista. —
Nossa alta vocação, p. 283.
O coração que uma vez provou do amor de Cristo clama continuamente por um gole
mais profundo, e ao transmitir, receberá uma medida mais rica e abundante. [...]
Para Jesus, que Se esvaziou em prol da salvação da humanidade arruinada, o Espírito
Santo foi dado sem medida. Por isso, o Consolador será concedido a cada discípulo de
Cristo quando o coração inteiro for entregue para Sua habitação. — O maior discurso
de Cristo, pp. 20 e 21.
C. Em que áreas de nossa experiência Deus quer ver especialmente o
crescimento? 2 Pedro 3:18; 2 Tessalonicenses 1:3.
2Pe 3:18 — Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade.
2 Ts 1:3 — Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo,
porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns
para com os outros.
Quarta-feira, 11 de abril
4. LIÇÕES DE UMA PEQUENA SEMENTE
A. Que lições podemos aprender da semente de mostarda? Marcos 4:30-32.
Mc 4:30-32 — Disse ainda: A que assemelharemos o Reino de Deus? Ou com que
parábola o representaremos? 31 É como um grão de mostarda que, quando se
semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra; 32 mas, tendo sido
semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal
modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra.
A semente que dá origem a essa planta gigante [mostardeira] era uma das menores
de todas as sementes. A princípio, surgiu um delicado broto, cheio de vitalidade, que
cresceu e floresceu até atingir seu tamanho atual. Assim, o Reino de Cristo parecia
humilde e insignificante em seu início. Em comparação com os reinos terrestres,
parecia ser o menor de todos. Quando Cristo alegou ser Rei, foi ridicularizado pelos
governantes deste mundo. No entanto, nas poderosas verdades confiadas aos Seus
seguidores, o Reino do evangelho possuía uma vida divina. E quão rápido foi seu
crescimento, quão generalizada sua influência! Quando Cristo contou essa parábola,
havia apenas alguns camponeses galileus para representar o novo Reino. A pobreza
deles e a escassez de seu número foram apresentadas repetidas vezes como uma
razão pela qual os homens não deveriam se associar a esses rudes pescadores que
seguiam a Jesus. Mas a semente de mostarda cresceu e espalhou seus galhos pelo
mundo inteiro. Quando os reinos terrestres, cuja glória encheu os corações humanos,
perecerem, o Reino de Cristo permanecerá como um governo poderoso e de longo
alcance. — Parábolas de Jesus, pp. 77 e 78.
B. Quão importantes são as coisas da vida que julgamos ser pequenas? São,
de fato, pequenas? Cantares 2:15.
Ct 2:15 — Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas; pois as
nossas vinhas estão em flor.

Um único grão de trigo, multiplicado por repetidos plantios, cobriria um campo inteiro
de feixes dourados. Do mesmo modo, a influência de uma única vida, mesmo de um
único ato, pode ser amplamente espalhada. — Educação, p. 109.
C. O que sabemos sobre o desenvolvimento de uma planta a partir de uma
semente? Marcos 4:26-29. Como esse processo se relaciona com nosso
próprio crescimento?
Mc 4:26-29 — Disse também: O Reino de Deus é assim como se um homem
lançasse semente à terra, 27 e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a
semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. 28 A terra por si mesma produz
fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. 29 Mas
assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa.
Nos primeiros anos da vida de uma criança, o solo do coração deve ser
cuidadosamente preparado para receber as chuvas da graça de Deus. Então as
sementes da verdade devem ser cuidadosamente plantadas e diligentemente
cultivadas. E Deus, que recompensa todos os esforços feitos em Seu nome, colocará
a vida na semente; e aparecerá primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão
cheio na espiga. — O lar adventista, p. 201.
Quinta-feira, 12 de abril
5. A LEI DE CAUSA E EFEITO
A. O que determinará o tipo de colheita? Gálatas 6:7 e 8; Mateus 7:16 e 17.
Gl 6:7 e 8 — Não vos enganeis; Deus não se deixa escarnecer; pois tudo o que o
homem semear, isso também ceifará. 8 Porque quem semeia na sua carne, da carne
ceifará a corrupção; mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna.
Mt 7:16 e 17 — Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos
espinheiros, ou figos dos abrolhos? 17 Assim, toda árvore boa produz bons frutos;
porém a árvore má produz frutos maus.
Pelas leis de Deus na natureza, o efeito se segue à causa com invariável certeza. A
colheita confirma o plantio. Aqui nenhuma aparência ou disfarce são tolerados. Os
homens podem enganar seus semelhantes e então receber elogios e pagamentos pelo
serviço que não prestaram. Mas na natureza não pode haver fraude. Quanto ao
marido infiel, a colheita o sentencia à condenação. E no sentido mais elevado, isso
também é verdadeiro no campo da espiritualidade. [...] [O homem, em qualquer
negócio ou profissão, que é infiel quanto às suas mais altas responsabilidades], pode
gabar-se de que, enquanto o erro permanecer oculto, ele está tirando vantagem. Mas
não é assim; ele está é enganando a si mesmo. A colheita da vida é o caráter, e é
isso que determina o destino, tanto para esta vida como para a vida futura.
A colheita é uma reprodução exata do plantio. Cada semente produz frutos de acordo
com a sua espécie. E é assim com os traços de caráter que nutrimos. O egoísmo, o
amor ao eu, a confiança própria, a autoindulgência se reproduzem, e a colheita de
tudo isso é miséria e ruína. [...] Amor, simpatia e bondade rendem frutos de bênçãos
— uma colheita que é eterna. — Educação, pp. 108 e 109.
B. O que colheremos quando colocarmos
considerações terrenas? Lucas 18:29 e 30.
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Lc 18:29 e 30 — Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que
tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por amor do Reino de
Deus, 30 que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a
vida eterna.
Sexta-feira, 13 de abril
PARA VOCÊ REFLETIR
1. Embora a semente tenha vida em si mesma, o que é preciso para fazê-la
crescer? O que é necessário para o crescimento na área espiritual?
2. Qual deve ser a nossa atitude ao plantar a semente do evangelho? Como o
Salvador nos deu exemplo quanto a isso?
3. Se temos boa semente crescendo em nosso coração, falaremos a respeito do quê?
4. Como a semente de mostarda ilustra o crescimento do Reino de Deus?
5. O que precisamos semear a fim de obtermos uma colheita imortal?

