
Lição 3 - Sábado, 21 de abril de 2018 

O JOIO EM MEIO AO TRIGO 
 

Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O Reino dos Céus é semelhante ao homem que 
semeou boa semente no seu campo (Mateus 13:24). 

Daqueles que estarão no Céu, haverá muitos que seus vizinhos jamais pensaram 
encontrar ali. O homem julga pelas aparências, mas Deus vê o coração. O joio e o 
trigo devem crescer juntos até a colheita; e a colheita é o fim do tempo da graça. —
 Parábolas de Jesus, p. 71. 

Estudo adicional: Parábolas de Jesus, pp. 70-75 (capítulo 4: “Por que existe o 
mal?”). 

 

Domingo, 15 de abril 

1. A OBRA DE DEUS 

A. Onde a boa semente foi plantada? Mateus 13:24. 

Mt 13:24 — Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O Reino dos céus é semelhante ao 
homem que semeou boa semente no seu campo. 

“O campo”, disse Cristo, “é o mundo” (Mateus 13:38). Contudo, devemos entender o 
significado disso como sendo a igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma 
descrição daquilo que pertence ao Reino de Deus e Sua obra de salvação dos 
homens; e essa obra é realizada através da igreja. Sim, é verdade, o Espírito Santo 
tem andado por todo o mundo; em todos os lugares está sensibilizando corações 
humanos; mas é na igreja que estamos crescendo e amadurecendo para o celeiro de 
Deus. — Parábolas de Jesus, p. 70. 

B. Qual é o objeto da mais alta consideração de Deus neste mundo? Zacarias 
2:8 (última parte); Efésios 5:25. 

Zc 2:8 (ú. p.) — [...] Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do Seu olho. 

Ef 5:25 — Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a 
igreja, e a Si mesmo se entregou por ela. 

Eu afirmo a meus irmãos e irmãs que a igreja de Cristo, débil e defeituosa como 
possa parecer, é o único objeto na Terra sobre o qual Ele confere Seu supremo 
cuidado. Enquanto estende Seu convite a todo o mundo para que se dirijam a Ele e 
sejam salvos, o Senhor confia aos Seus anjos a missão de ajudar a toda alma que vai 
até Ele arrependida e contrita, enquanto Ele Se aproxima pessoalmente, por meio de 
Seu Espírito Santo, do coração de Sua igreja. — Testemunhos para ministros, p. 15. 

 

Segunda-feira, 16 de abril 

2. IMPEDINDO O TRABALHO DO INIMIGO 

A. Quem mais está empenhado em semear, e que tipo de semente ele 
espalha? Mateus 13:38 e 39. 



Mt 13:38 e 39 — O campo é o mundo; a boa semente são os filhos do Reino; o joio 
são os filhos do maligno; 39 o inimigo que o semeou é o Diabo; a ceifa é o fim do 
mundo, e os celeiros são os anjos. 

O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de falsos 
princípios. “O inimigo que o semeou é o Diabo” (Mateus 13:39). Nem Deus nem Seus 
anjos jamais plantaram uma semente que produza joio. Essa praga é sempre 
semeada por Satanás, o inimigo de Deus e do homem. — Parábolas de Jesus, p. 71. 

Enquanto o Senhor encaminha à igreja aqueles que são verdadeiramente convertidos, 
ao mesmo tempo Satanás leva pessoas não convertidas à comunhão. Enquanto Cristo 
introduz a boa semente, Satanás semeia o joio. Há duas influências opostas exercidas 
continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência trabalha para a 
purificação dela, enquanto a outra opera para corromper o povo de Deus. —
 Testemunhos para ministros, p. 46. 

B. Na parábola, em que ocasião o inimigo atuou? Mateus 13:25. O que 
podemos aprender disso? 

Mt 13:25 — Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou joio 
no meio do trigo, e retirou-se. 

Quando a palavra é pregada, lembrem-se, irmãos, de que estão ouvindo a voz de 
Deus por meio de Seu servo designado. Ouçam com atenção. Não durmam um 
instante, porque esse cochilo poderá fazê-los perder as próprias palavras de que mais 
precisam — as próprias palavras que, se obedecidas, salvariam seus pés de se 
desviarem para caminhos errados. Às vezes, homens e mulheres jovens têm tão 
pouca reverência pela casa e pelo culto a Deus que mantêm contínua comunicação 
uns com os outros durante o sermão. Caso pudessem ver os anjos de Deus olhando 
para eles e anotando suas ações, ficariam cheios de vergonha, com nojo de si 
mesmos. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás 
semeou seu joio. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 493. 

C. Como a obra do inimigo poderia ter sido impedida? 1 Tessalonicenses 5:5-
8. 

1 Ts 5:5-8 — Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia; nós não somos da 
noite nem das trevas; 6 não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e 
sejamos sóbrios. 7 Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se 
embriagam, embriagam-se de noite; 8 mas nós, porque somos do dia, sejamos 
sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança 
da salvação 

Se a fidelidade e a vigilância tivessem sido preservadas, se não houvesse nenhum 
sono ou negligência por parte de qualquer pessoa, o inimigo não teria oportunidade 
tão favorável para espalhar joio entre o trigo. Satanás nunca dorme. Ele está à 
espreita, aperfeiçoando cada oportunidade para introduzir seus agentes a fim de 
espalhar o erro, o qual encontra um bom solo em muitos corações não santificados. 
— Ibidem, vol. 3, p. 113. 

 

Terça-feira, 17 de abril 

3. TRIGO E JOIO MISTURADOS 



A. O que os servos perceberam quando nasceram as folhas? Mateus 
13:26. Qual foi a proposta deles para preservar a pureza da safra? Mateus 
13:27 e 28. 

Mt 13:26 — Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu 
também o joio. 

Mt 13:27 e 28 — Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, 
não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? 28 Respondeu-
lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que 
vamos arrancá-lo? 

Os servos de Cristo se entristecem ao contemplar os verdadeiros e falsos crentes 
juntos na igreja. Por muito tempo desejam fazer algo para limpá-la. Do mesmo modo 
que os servos do pai de família, eles estão prontos para arrancar o joio. — Parábolas 
de Jesus, p. 71. 

B. Qual foi a orientação do Mestre a respeito do joio? Por quê? Mateus 13:29 
e 30. 

Mt 13:29 e 30 — Ele, porém, disse: Não; para que ao colher o joio, não arranqueis 
com ele também o trigo. 30 Deixai crescer ambos juntos até a ceifa; e, por ocasião 
da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o 
queimar; o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. 

Do mesmo modo que as raízes do joio estão intimamente entrelaçadas com as raízes 
do bom grão, os falsos irmãos da igreja podem estar intimamente unidos aos 
verdadeiros discípulos. O caráter real desses crentes fingidos não é plenamente 
manifestado. Se fossem retirados da igreja, poderiam levar outros a tropeçar, os 
quais permaneceriam firmes se não fosse por isso. — Ibidem, p. 72. 

Em Sua misericórdia e longanimidade, Deus trabalhou pacientemente com os 
perversos, e até mesmo com os de coração falso. Entre os apóstolos que Cristo 
escolheu, Judas era um traidor. Deveria, então, ser motivo para surpresa ou 
desânimo o fato de atualmente haver tantas pessoas de coração falso entre os 
obreiros do Mestre? Se Aquele que lê os corações conseguiu suportar a pessoa que 
sabia ser Seu traidor, com que paciência deveríamos tratar aqueles que estão em 
falta! — A ciência do bom viver, p. 493. 

C. Por que a orientação do Mestre [quanto ao joio e o trigo] não pode ser 
usada para justificar a tolerância de pecadores declarados na igreja? Mateus 
18:17; 1 Coríntios 5:6, 11 e 13. 

Mt 18:17 — Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja; e, se também recusar ouvir a igreja, 
considera-o como gentio e publicano. 

1Co 5:6, 11 e 13 — Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de 
fermento leveda a massa toda? [...] 11 Mas agora vos escrevo que não vos 
comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou 
idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador; com esse tal nem sequer comais. 
[...] 13 Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. 

Como um povo que professa ser reformador, que leva em consideração as verdades 
mais solenes e purificadoras da Palavra de Deus, devemos elevar o padrão muito 
mais alto do que temos feito. Pecado e pecadores na igreja devem ser prontamente 



tratados, para que outras pessoas não sejam contaminadas. A verdade e a pureza 
exigem que façamos uma obra mais ampla para limpar o acampamento de Acãs. Que 
todos aqueles que estão em posições de responsabilidade não sofram o pecado de um 
irmão. Declarem a ele que deve eliminar o seu pecado, ou ser afastado da igreja. —
 Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 147. 

 

Quarta-feira, 18 de abril 

4. NA IGREJA 

A. Como é simbolizada a obra de separar o trigo do joio? Ezequiel 9:2-
4. Quando essa obra começa? Apocalipse 14:9-13. 

Ez 9:2-4 — E eis que vinham seis homens do caminho da porta superior, que olha 
para o norte, e cada um com a sua arma de matança na mão; e entre eles um 
homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram, e se 
puseram junto ao altar de bronze. 3 E a glória do Deus de Israel se levantou do 
querubim sobre o qual estava, e passou para a entrada da casa; e clamou ao homem 
vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. 4 E disse-lhe o 
Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as 
testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações 
que se cometem no meio dela. 

Ap 14:9-13 — Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se 
alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na fronte, ou na mão, 10 
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, 
no cálice da Sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos 
e diante do Cordeiro. 11 A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não 
têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem 
aquele que recebe o sinal do seu nome. 12 Aqui está a perseverança dos santos, 
daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 13 Então ouvi uma 
voz do Céu que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem 
no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas 
obras os acompanham. 

Então, vi o terceiro anjo. Disse o meu anjo acompanhante: “Terrível é sua 
obra. Espantosa é a sua missão. Ele é o anjo que há de separar o trigo do joio, e 
selar, ou amarrar, o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a 
mente, toda a atenção”. — Primeiros Escritos, p. 118. 

O tempo do juízo é o mais solene período, quando o Senhor reúne os que são Seus 
dentre o joio. Os que têm pertencido a uma mesma família são separados. O selo é 
colocado sobre os justos. — Testemunhos para ministros, p. 234. 

O anjo deve colocar uma marca na fronte de todos os que foram separados do pecado 
e pecadores, e o anjo destruidor irá adiante, para eliminar completamente jovens e 
velhos. — Testemunhos para a igreja, vol. 5, p. 505. 

B. Por que Deus é o único capaz de julgar aqueles que não cometem pecado 
aberto? Salmos 7:9 (última parte); Salmos 44:21; Provérbios 21:2. 

Sl 7:9 — [...] Pois Tu, ó justo Deus, provas o coração e os rins. 



Sl 44:21 — Porventura Deus não haveria de esquadrinhar isso? Pois Ele conhece os 
segredos do coração. 

Pv 21:2 — Todo caminho do homem é reto aos seus olhos; mas o Senhor pesa os 
corações. 

Se tentássemos eliminar da igreja aqueles que consideramos ser falsos cristãos, 
certamente cometeríamos erros. Com frequência consideramos ser casos perdidos 
justamente aqueles a quem Cristo está atraindo para Si. Se tratássemos essas 
pessoas de acordo com nosso julgamento imperfeito, talvez apagaríamos sua última 
esperança. Muitos daqueles que se consideram cristãos serão finalmente achados em 
falta. — Parábolas de Jesus, pp. 71 e 72. 

C. Que evidência demonstra que o destino de cada classe é determinado 
antes do fechamento da porta da graça? Apocalipse 22:11. 

Ap 22:11 — Quem é injusto, faça injustiça ainda: e quem está sujo, suje-se ainda; e 
quem é justo, faça justiça ainda; e quem é santo, santifique-se ainda. 

Não haverá um tempo em que todos os ímpios se converterão a Deus. O trigo e o joio 
crescem juntos até a colheita. [...]  

Quando a obra do evangelho é concluída, segue-se imediatamente a separação entre 
o bem e o mal, e o destino de cada classe é estabelecido para sempre. — Ibidem, p. 
123. 

 

Quinta-feira, 19 de abril 

5. NO MUNDO 

A. Por que o trigo permanece em contato com o joio até o fim de todas as 
coisas? 1 Pedro 2:9 (última parte). 

1Pe 2:9 (ú. p.) — [...] Para que anuncieis as grandezas dAquele que vos chamou das 
trevas para a Sua maravilhosa luz. 

Está exatamente sobre nós o dia em que os justos serão unidos em preciosos feixes 
para o celeiro celestial, enquanto os ímpios, assim como o joio, serão amarrados em 
molhos para os fogos do último grande dia. Enquanto isso, o trigo e o joio “crescem 
juntos até a ceifa” (Mateus 13:30). No cumprimento dos deveres da vida, os justos 
serão colocados em contato com os ímpios até o final. Os filhos da luz estão 
espalhados entre os filhos das trevas de tal forma que a diferença pode ser vista por 
todos. Assim, os filhos de Deus anunciam “as grandezas dAquele que vos chamou das 
trevas para a Sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2:9). — Testemunhos para a 
igreja, vol. 5, p. 100. 

B. Que grande separação ocorrerá no fim de todas as coisas? Mateus 13:40-
43; Mateus 15:13; Mateus 24:31. Que festividade do Antigo Testamento 
simbolizava essa época? Levítico 23:34. 

Mt 13:40-43 — Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no 
fim do mundo. 41 Mandará o Filho do homem os Seus anjos, e eles ajuntarão do Seu 
Reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, 42 e lançá-
los-ão na fornalha de fogo; ali haverá choro e ranger de dentes. 43 Então os justos 
resplandecerão como o Sol no reino de Seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. 



Mt 15:13 — Respondeu-lhes Ele: Toda planta que Meu Pai celestial não plantou será 
arrancada. 

Mt 24:31 — E Ele enviará os Seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais 
Lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 
céus. 

Lv 23:34 — Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia quinze desse sétimo mês 
haverá a festa dos tabernáculos ao Senhor, por sete dias. 

A Festa dos Tabernáculos não era apenas comemorativa, mas simbólica. Não apenas 
apontava à permanência no deserto, mas da mesma forma que a festa da colheita, 
celebrava a safra dos frutos da terra e apontava para o grande dia da sega final, 
quando o Senhor da seara enviará Seus ceifeiros para amarrar o joio em feixes para o 
fogo, e juntar o trigo em Seu celeiro. Naquele tempo, os ímpios serão todos 
destruídos. — Patriarcas e profetas, p. 541. 

 

Sexta-feira, 20 de abril 

PARA VOCÊ REFLETIR 

1. Onde devemos crescer em nossa fé, e como Deus nos envia ajuda? 
2. Como você pode impedir que Satanás semeie joio em seu coração enquanto você 
está na igreja? 
3. Por que devemos ser pacientes e compreensivos com nossos irmãos e irmãs? 
4. Por que não podemos arrancar da igreja as pessoas que pensamos ser joio? 
5. Qual é o propósito de espalhar os filhos da luz entre os filhos das 
trevas? Harmonizo-me com a luz ou com a escuridão? 

 


